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Използвани съкращения 

°С - градус целзий 

dB - децибела 

NO - азотен оксид 

NO2 - азотен диоксид 

ал. - алинея 

БАН - Българска академия на науките 

БДЧР  - Басейнова дирекция Черноморски район 

БО - битови отпадъци 

БПК - биологична потребност от кислород 

ВиК - Водоснабдяване и канализация 

g/m/sс - грам на метър за секунда 

g/s - грам за секунда 

гр. - град 

dka - декар 

dm
3
/s - кубичен дециметър за секунда 

ЕМП - електромагнитни полета 

ЕО - екологична оценка 

ЗБР - закон за биологичното разнообразие 

ЗЗ - защитена зона 

ЗЗТ - закон за защитените територии 

ЗООС - закон за опазване на колоната среда 

ЗПТ - защитени природни територии 

ЗУТ - Закон за устройство на територията 

кв. - квартал 

kg/h  - килограм за час 

КПС - канална помпена станция 

к.к. - курортен комплекс  

ж.к. - жилищен комплекс 

l/s - литър за секунда 

m - метър 

m/s  - метър за секунда 

m
21

 - квадратен метър 

m
3
  - кубичен метър 

m
3
/год - кубичен метър годишно 

m
3
/s - кубичен метър за секунда 

mg/m
3
 - милиграм на кубичен метър 

МЗ - министерство на здравеопазването 

mkg/m
3
  - микрограм на кубичен метър 

млрд.m
3
/год - милиарда кубични метра годишно 

mm - милиметър 

ПВТ -подземно водно тяло 

МОСВ - министерство на околната среда и водите 

МП - магнитно поле 

МПС - моторни превозни средства 

МРРБ - министерство на регионалното развитие и благоустройството  

НЕМ - национална екологична мрежа 

НМ - национален мониторинг 

НВ - неразтворени вещества 

НСОСПД - национална стратегия за околна среда и план за действие 

ОВОС - оценка на въздействието върху околната среда 

ПДК - пределно допустима концентрация 

ПМ - пункт за мониторинг 

ПСОВ -  пречиствателна станция за отпадъчни води 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Енергийният сектор е свързан както с използването на възобновими, така и на 

невъзобновими енергийни ресурси. И тъй като този сектор е най-значимият пряк консуматор 

на невъзобновими природни ресурси, той е и източник на увреждания на природната и 

жизнената среда. Използването на възобновяемите източници, заедно с рационалното 

използване на енергията е важна движеща сила на устойчивото развитие и същевременно 

осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните доставките и намалява 

зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за намаляване на търговския 

дисбаланс и стимулира създаването на нови работни места. В съответствие със съвременните 

изисквания, енергетиката следва да задоволява потребностите от горива и енергия с 

минимални обществени разходи, при спазване на изискванията за опазване на околната 

среда. 

 

Използването на възобновяеми източници на енергия намалява зависимостта от органични 

горива, диверсифицира енергийните източници и намалява емисиите на парникови газове в 

атмосферата. Въпреки многото предимства някои ВЕИ технологии се използват много 

ограничено, поради много високата цена спрямо невъзобновяемите енергийни източници. 

Поради тази причина, за тези енергийни източници се въвеждат определени субсидии или се 

подпомага тяхното използване посредством различни икономически стимули. 

 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са 

важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на 

енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на 

опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие. 

 

Настоящата програма е разработена в съответствие с европейските нормативни актове, 

свързани с производството и потреблението на енергия, произвеждана от енергийни 

източници и транспонирани в българското законодателство. Краткосрочната програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община 

Айтос за периода 2019 – 2022 г. е разработена съгласно изискванията на чл. 10, ал.1 и ал.2 от 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за 

енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие от 2016 г. Програмата се одобрява и приема от Общински съвет - Айтос, по 

предложение на Кмета на общината и обхваща тригодишен период на действие и 

изпълнение. Тя е динамична и отворена като документ, и ще бъде периодично допълвана, 

съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателството и други фактори със стратегическо значение. 

 

С въведените нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, които трябва да бъдат 

изпълнени до 2020г. В отговор на изпълнението и приложението на Директива 2001/77/ЕО, 

България трябваше да повиши с 11% дела на електроенергия от ВЕИ до 2010г., като страната 

ни е изпълнила своите задължения. Тази директива е отменена с Директива 2009/28/ЕО, 

която поставя и по-високи изисквания към страната ни и съгласно, която, България поема 

ангажимента да постигне 16% дял на ВЕИ в крайното енергопотребление на страната до 

2020г., включително 10% дял на енергията от ВИ от потребление на енергия в транспорта. 

 

Действащата директива за енергията от възобновяеми източници, приета по процедурата за 

съвместно вземане на решения на 23 април 2009г. (Директива 2009/28/ЕО за отмяна на 

Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО), определи задължителна цел за 20% дял на ВЕИ в 

потреблението на енергия в ЕС до 2020г. Освен това всички държави членки трябва да 

постигнат 10% дял на използваните в транспортния сектор горива от ВЕИ до 2020г. 

Директивата също така определя различни механизми, които държавите членки могат да 
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прилагат за постигане на своите цели (схеми за подпомагане, гаранции за произход, 

съвместни проекти, сътрудничество между държавите членки и трети държави), както и 

критерии за устойчивост на биогоривата. 

 

В директивата са определени национални цели за енергията от възобновяеми източници за 

всяка държава, като се вземат предвид нейната начална точка и общ потенциал за 

възобновяеми енергийни източници. Държавите от ЕС определят как възнамеряват да 

изпълнят тези цели и общата пътна карта за тяхната политика за енергията от възобновяеми 

източници в национални планове за действие относно енергията от възобновяеми източници. 

Напредъкът по отношение на националните цели се измерва на всеки две години, когато 

държавите от ЕС публикуват национални доклади за напредъка в областта на енергията от 

възобновяеми източници. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентно 

способността и енергийната независимост на националната икономика. 

 

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Краткосрочната общинска програма има за цел, чрез система от мерки и дейности на 

общинско ниво да насърчи използването на ВЕИ, с цел подпомагане на енергийната 

ефективност, като това ще допринесе за повишаване ефективността на икономиката, 

сигурността на енергоснабдяването и опазване на околната среда. Целите, посочени в 

настоящата програма, са изцяло съобразени с тези заложени в националните и регионалните 

стратегически документи, отнасящи се до развитието на района за планиране, енергийната 

ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници. С програмата ще се 

очертаят параметрите за развитие, ще се посочат източниците на финансиране и сроковете за 

изпълнение. Водещи в това отношение ще бъдат добрите национални и европейски 

практики, чрез които ще се постигне: 

 Подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия; 

 Подобряване качеството на живот на ползвателите; 

 Гарантирано снабдяване на потребителите с енергия при минимални разходи; 

 Намаляване разходите за енергия в общинския бюджет; 

 Изграждане/реиновация на инфраструктура, енергоспестяващо улично осветление, 

нови ВЕИ; 

 Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел изпълнение на 

проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ;  

 Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в частния и 

публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с възобновяемите енергийни 

източници. 

 

2.1. Основна цел 

Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в публичния 

и частния сектор, с цел повишаване енергийната независимост на Община Айтос. 

2.2. Подцели 

Приоритет 1: Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни 

източници с оглед устойчиво и екологосъобразно социално- икономическо развитие. 

Мярка 1.1. Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ВЕИ на територията на 

общината. 

Цел: Намаляване на консумацията на енергия в общината 

Мярка 1.2. Енергийна независимост на общината, чрез прилагане на местни ВЕИ. 

Цел: Намаляване на годишните разходи на горива и енергия 

Мярка 1.3. Финансиране на общината при прилагане на местни ВЕИ. 

Цел: Изграждане на ВЕИ и оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми 

енергийни източници. 
 

https://ec.europa.eu/energy/node/71
https://ec.europa.eu/energy/node/70
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Приоритет 2: Премахване на административните и информационни бариери пред 

развитието на ВЕИ и създаване на стимули за частни инициативи. 

Мярка 2.1. Облекчаване на административните бариери при използване на ВЕИ от 

домакинствата в общината. 
Цел: Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес и предприятията на 

територията на общината 
Мярка 2.2. Информационна осигуреност относно ВЕИ в общината. 

Цел: Привличане на инвеститори за изграждане на ВЕИ инсталации територията 

на общината 

 

Целите, посочени в настоящата програма, са изцяло съобразени с тези заложени в 

националните и регионалните стратегически документи, отнасящи се до развитието на 

района за планиране, енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми 

източници, а именно:  

- Национален план за действие за енергия от възобновяеми източници; 

- Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници; 

- Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. 

 

2.3. Оценка за използването на ВЕИ в Община Айтос по сектори 
В резултат на децентрализацията и приватизацията в енергийния сектор общините 

придобиват нови функции, които ги поставят в различни роли, а именно: като консуматор на 

енергия, като доставчик на енергия; като регулатор и инвеститор в областта на местната 

енергетика и като източник на мотивация за по-ефективно производство и консумация на 

енергия с цел опазване на околната среда. 

 

В Община Айтос биомасата е основният източник на енергия, който се прилага от 

домакинствата и сектора на услугите. Голям процент от домакинствата и дружествата в 

сектор услуги се отопляват основно с дърва и твърди горива. Печките и горивните 

инсталации, които се използват от тях, обаче, са с ниско КПД, като липсват модерни горивни 

камери. В селското стопанство, освен дърва, за отопление се използват още твърди 

селскостопански отпадъци, които се генерират при отглеждането на земеделски култури. 

Твърдите селскостопански отпадъци имат различни качествени показатели, които са особено 

важни за осигуряването на стабилен горивен процес. 

 

В общината друг ВЕИ с приложение е слънчевата енергия. Тя се използва за затопляне на 

вода чрез слънчеви термални колектори и за производство на електрическа енергия чрез 

фотоволтаични модули. 

 

Изследванията по въпроса за енергийния потенциал на вятъра показват, че територията на 

Община Айтос, попада в зона на среден ветроенергиен потенциал. Тази зона включва 

територии, където средногодишната плътност на ветровия поток превишава 100 W/m
2
 и 

средната многогодишна скорост на вятъра е от порядъка на 3–6 m/s, като броят на часовете 

през годината със скорости, превишаващи указаните, е около 45%. В зоната на среден 

ветрови потенциал могат да бъдат инсталирани три-лопаткови турбини с инсталирана 

мощност от няколко десетки до няколко стотици kW. 

 

Общината не разполага с големи водни ресурси. Няма изградени водноелектрически 

централи. В транспортния сектор на общината не се прилагат биогорива и/или 

електромобили. На територията на Община Айтос, към настоящия момент продължават да се 

изпълняват дейности, включващи - саниране на публични и жилищни сгради, използване на 

слънчева енергия в инсталации за битово отопление, изграждане на генериращи мощности, 
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базирани на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващо осветление на 

населените места.  

 

3. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Като член на ЕС, Република България е ангажирана да постигне целите на всички държави 

от съюза, като предприеме действия за повишаване на енергоефективността и развитие на 

възобновяемите енергийни източници. Действащите нормативни документи, с които трябва 

да се съобрази Краткосрочната програмата на Община Айтос за насърчаване на използването 

на възобновяеми енергийни източници и биогорива са: 

 Рамкова конвенция на ООН по Изменение на климата, приета през юни 1992 г., 

ратифицирана от България през 1995 г.; 

 Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г.; 

 Стратегия Европа 2020; 

 ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

насърчаване използването на енергия от ВИ; 

 ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно енергийната ефективност; 

 ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕС относно крайното потребление на енергия и осъществяване 

на енергийни услуги; 

 ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

въвеждаща Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове; 

 ДИРЕКТИВА 2010/31/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно енергийните характеристики на сградите; 

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/844 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 

изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; 

 Пътна карта за енергетиката до 2050 г. През декември 2011 г. ЕК публикува Пътна 

карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050г.; 

 Стратегически план за енергийните технологии; 

 Енергийната стратегия на България до 2020 г.; 

 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата 2008-

2020г.; 

 Национална дългосрочна програма за насърчаване потреблението на биогорива в 

транспортния сектор за периода 2008-2020 г.; 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за енергетиката (ЗЕ); 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ); 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

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

 Закон за горите; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 

прилагане; 

 Закон за водите; 

 Закон за рибарство и аквакултурите; 

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

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

електрическа енергия (ЗУТ); 

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

програми; 
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 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ЗООС); 

 Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на 

електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 

(ЗУТ). 

 

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА АЙТОС 

4.1. Географско местоположение 

Община Айтос е разположена в Източната част на страната, като формира дял от 

централната част на северната периферия на Област Бургас. Територията на общината 

включва части от Източна Стара планина (Карнобатска и Айтоски планини), долината на 

Айтоска река и част от северният „борд“ на Бургаската низина. 

 

 
Фигура 4-01: Карта на Община Айтос 

 

В административно-териториално отношение Община Айтос граничи само с общини от 

Бургаска област, като на: 

 север - Община Руен; 

 запад - Община Карнобат; 

 изток - Община Поморие; 

 юг - общините Бургас и Камено. 

 

Територията на общината е сравнително бедна на полезни изкопаеми, като основно се 

добиват материали за строителната индустрия.  

 

По отношение на водите, общината не се отличава с особено значими водни ресурси, като 

причината за това са и сравнително малкото валежи. Маловодната фаза на реките е през юли-

октомври, а пълноводната– през периода декември-април. Основно територията се отводнява 
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от р. Айтоска и нейните притоци, като същата принадлежи към Черноморската отточна 

област. 

 

Специфичният геоложки строеж на територията на Община Айтос е предопределил 

формирането на находища на минерални води - топли и студени, които обаче към настоящия 

момент не са усвоени ефективно, без необходимата инфраструктура за тяхната експлоатация. 

 

Почвените ресурси са типични за региона и са представени от два основни типа почви - 

канелени горски и алувиални, и алувиално-ливадни. Предимно в южната част на общината, в 

Айтоското поле се срещат и типичните за Бургаската низина смолници. Специфичното 

разположение на територията на Община Айтос в рамките на Югоизточните части на 

страната, предопределя сравнително разнообразния релеф. Северната хълмиста част е заета 

предимно от трайни насаждения (основно лозови масиви), докато в южната доминират 

зърнените и техническите култури.  

 

4.2. Площ, брой населени места, население 

Община Айтос се простира на 402,9 km
2
. Общата площ на общината представлява 5,2% от 

площта на Област Бургас
 
и 0,36% от територията на Република България. 

 

Таблица 4-01: Показатели за територията на Община Айтос 

Индикатор Мярка Стойност 

Територия на Област Бургас km
2 

7748.1 

Територия на Община Айтос km
2 

402.9 

Населени места брой 17 
 

Териториалните граници на общината, обхващат 17 населени места, от които 1 град и 16 

села. 
Таблица 4-02: Населени места в Община Айтос 

№ Населени места № Населени места 

1. гр. Айтос  10. с. Пирне  

2. с. Дрянковец  11. с. Поляново  

3. с. Зетьово  12. с. Раклиново  

4. с. Карагеоргиево  13. с. Съдиево  

5. с. Караново  14. с. Тополица  

6. с. Лясково  15. с. Черна могила 

7. с. Малка поляна  16. с. Черноград  

8. с. Мъглен  17. с. Чукарка  

9. с. Пещерско    

 

Административен, социално-икономически и културен център в общината е гр. Айтос. 

Според националната категоризация на населените места, населеното място – гр. Айтос е 2 

категория град. Общинския център попада в 4-то ниво на йерархичната система от градове-

центрове /малки градове с микрорегионално значение/. 

 

Населението на Община Айтос по данни към 31.12.2018г. по местоживеене и пол е 

представено в следващата таблица. 
 

Таблица 4-03: Население на Община Айтос по местоположение и пол 

години 2016 2017 2018 

 общо градове села общо градове села общо градове села 

мъже 13755 9410 4345 13655 9367 4288 13540 9285 4255 

жени 14487 10080 4407 14414 10076 4338 14309 10042 4267 

всичко 28242 19490 8752 28069 19443 8626 27849 19327 8522 

Източник: НСИ 
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Таблица 4-04: Естествено движение на населението за Община Айтос 

Община 

Айтос 
Живородени Умрели Естествен прираст 

години всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2016г. 324 159 165 354 196 158 -30 -37 7 

2017г. 305 151 154 387 198 189 -82 -47 -35 

2018г. 268 142 126 332 189 143 -64 -47 -17 

Източник: НСИ 

От предоставените данни е видно, че сегашната демографска ситуация в общината се 

характеризира със спад на населението и отрицателен естествен прираст през последните 

години. Основните негативни демографски проблеми, характерни не само за Община Айтос, 

са високото равнище на общата смъртност, остаряването на населението и отрицателния 

баланс от външномиграционните процеси. 

 

4.3. Сграден фонд 
Сградният сектор, е най-големият потребител на енергия. Наличният сграден фонд на 

територията на Община Айтос обхваща сгради общинска, държавна и частна собственост. 

Голям процент от сградния фонд е изграден преди влизането на норми за Енергийна 

ефективност (ЕЕ) и се характеризира като енергийно интензивен, като по този начин 

притежава висок потенциал за енергийни подобрения. Много от съществуващите сгради са 

без топлоизолация, с големи топлинни загуби и ниски топлотехнически качества, което 

обуславя високи разходи за поддръжка и отопление. 

 

Сградите потребяват 40% от енергията в ЕС, като на тях се падат и 36% от генерираните 

емисии на въглероден диоксид (СО2). През октомври 2014 г. Европейският съвет взе решение 

за рамкова политика в областта на климата и енергетиката, с което бе зададена амбициозна 

цел за 2030 г. за намаление на емисиите на парникови газове с поне 40%. Една от първите 

стъпки в тази насока бе приетата Директива 2010/31/EU относно енергийните 

характеристики на сградите, в която се посочва, че към 31 декември 2020 г. всички нови 

сгради трябва да се строят като отговарящи на националната дефиниция за сграда с близко 

нулево потребление на енергия. Впоследствие бе зададена още по-амбициозна цел, според 

която през 2050 г. целият сграден фонд в Европа е необходимо да бъде декарбонизиран и 

преведен към нулево ниво на потребление на енергия. Това означава, че е необходимо 

значително да бъде увеличен темпът на саниране на жилищата и това да се случва много по-

амбициозно. 

 

Сградите с близко до нулево потребление се характеризират с намалена енергийна 

потребност и необходимост от широко интегриране на възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ). Легалната българска дефиниция за сграда с потребление на енергия близко до нулево 

е дадена в Закон за енергийната ефективност (§1, т. 28 Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ) и 

е както следва: „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ е сграда, която отговаря 

едновременно на следните условия: 

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на 

клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради;  

б) не по-малко от 55 на сто от потребената (доставената) енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от 

възобновяеми източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата. 

 

Директива 2018/844 относно енергийните характеристики на сградите също така въвежда 

„показател за интелигентност на сградите“ - нов механизъм, който измерва потенциала на 

сградите да взаимодействат с мрежата и да произвеждат сами енергията си, като приспособят 
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потреблението на енергия към реалните нужди на обитателите. В резултат от тези промени 

през следващите няколко години ще сме свидетели на изграждането на все повече сградни 

слънчеви енергийни системи, свързвани към електроразпределителната мрежа. 

 

С постоянното увеличаване на сградите с близко до нулевото потребление на енергия 

присъединяването към мрежата на подобен тип инсталации ще става все по-сложно, освен 

ако сградите не станат „мрежово умни“, т.е. не се превърнат в контролиран източник на 

генериране и връщане на енергия. Новите сгради и съществуващите такива, в които се 

подменя източника на отопление, трябва да имат автоматични устройства за регулирането на 

температурата. 

 

Водеща роля в процеса на трансформиране на сградния фонд и реализирането на добри 

примери е даден на публичния сектор, тъй като според спомената директива след 31 

декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради е необходимо да 

бъдат с близко до нулево нетно потребление на енергия. Именно публичният сектор е 

необходимо да демонстрира иновативни решения, така че да бъдат възприети от обществото. 

Държавата и общините притежават и управляват голям брой сгради. В тази връзка те са 

основната движеща сила за използване на енергията от възобновяеми източници за 

отопление и/или охлаждане. Конституцията на Република България в чл.136, ал.2 дава статут 

на юридическо лице на българската община и право на собственост. Имотите публична 

общинска собственост са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности 

от общинско значение, за културни, образователни, детски, младежки, спортни и социални 

мероприятия от общинско значение. Частна общинска собственост са всички други 

общински имоти и вещи, непопадащи в обхвата на публичната собственост в т.ч. 

незастроени парцели и имоти в селищните територии, предназначени за жилищно 

строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, имоти построени 

или придобити от общината по друг начин, които нямат публичен характер. 

 

На територията на Община Айтос функционират 8 училища, от които 7 общообразователни 

и 1 професионална гимназия и 17 действащи детски заведения, чийто сграден фонд е 

общинска собственост. Общината като собственик на сградения фонд „Образование“ се 

стреми да осигурява добри условия за качествен образователен и възпитателен процес, чрез 

прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и микроклимата в сградите, 

което води до намаляване на разходите за отопление и повишаване качеството на работната 

среда. В резултат на изпълняване на своите задължения, успешно са приключили проекти по 

подобряване на енергийната ефективност на някои от сградите, експлоатирани като училища 

и детски зеведения. Санирания сграден фонд на територията на Община Айтос в сектора на 

образованието е представен в следващата таблица: 

 
Таблица 4-05: Изпълнени проекти по енергийна ефективност на сградния училищен фонд на Община 

Айтос 
№ Сграден училищен фонд Финансиране 

1. ОУ Атанас Mанчев база 2 Собствени средства 

2. ОУ Св.св. Кирил и Методий-Карагеоргиево ОП „Регионално развитие“ 

3. ОУ Христо Ботев-Мъглен Собствени средства 

4. ОУ Христо Ботев- Пирне Собствени средства 

5. ОУ Светлина –Тополица  ОП „Регионално развитие“ 

6. СУ Христо Ботев- Айтос база 1 ОП „Регионално развитие“ 

7. СУ Христо Ботев – Айтос база 2 „Национален доверителен екофонд“ 

8. СУ Никола Вапцаров –Айтос ОП „Регионално развитие“ 

9. ДГ „Пролет“ Проект „Красива България“ 

10. ДГ „Пролет“ База 2 Проект „Красива България“ 

11. ДГ „Карагеоргиево“ - филиал Международен фонд „Козлодуй“ 
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№ Сграден училищен фонд Финансиране 

12. ДГ Здравец Проект „Красива България“ 

13. ДГ Калина Малина ПОСИВ 

14. ДГ Радост Общински бюджет 

15. ДГ Славейче Проект „Красива България“ 

      Източник: ОбА Айтос 

 

Значителен брой от обектите, общинска собственост, се ползват в сектора на услугите, както 

и като административни сгради. В общината съществуват предпоставки и са налице 

възможности за задоволяване на енергийните потребности на общинските сгради и 

постепенно преминаване и прилагане принципите на „зелената“ икономика. Икономията на 

енергия при крайната консумация в общинските обекти може значително да облекчи 

общинските бюджети и да стане предпоставка за намаляване на цените и за повишаване на 

качеството на услугите, които общината предлага на населението.  

 

4.4. Промишлени предприятия 
Структуроопределящи отрасли за местната икономика в Община Айтос са промишленост, 

търговия и селско стопанство. Основен фактор за икономическото развитие на общината 

представляват хранително-вкусовата, шивашката и текстилната промишленост и 

дървопреработващата промишленост. На територията на общината са разположени следните 

промишлени обекти: 

 
Таблица 4-06: Промишлени обекти на територията на Община Айтос 

№ Наименование на обекта  Предмет на дейност 

1 „СИМПТО“АД Производство на машини със специално предназначение 

2 „Франко“ ЕООД Преработка и консервиране на плодове 

3 „Хелиос милк“ ЕООД Производство на млечни продукти 

4 „Алмар сийфуд“ АД Преработка на рибни продукти 

5 „Айс-Лес“ ООД Преработка на дърва 

6 „СЕМ-АЙТ-97“ АД Земеделие производство на семена 

7 „Кидекс“ ООД Производство на готови бетонови смеси 

8 „Нова кабел“ ООД Производство на изолирани проводници 

9 „Интер-фитингс“ ООД Производство на радиатори и фитинги 

10 „Класса“ ЕООД Производство на конфекция 

11 „Аглаятекс“ ЕООД Производство на изделия от текстил 

12 „Интерпласт 1“ЕООД Производство на изделия от пластмаса 

13 „Мурад 61“ Производство на мебели 

14 „Аустротерм България“ ЕООД Топло и шумоизолационни продукти 

Източник: ОбА Айтос 

 

Предприятията с местно икономическо значение и общинските предприятия на територията 

на общината са представени в следващата таблица: 
 

Таблица 4-07: Общински предприятия и предприятия с местно икономическо значение на 

територията на Община Айтос 

Предприятия с местно икономическо 

значение 
Общински предприятия 

„Димон” ЕООД  „Айтос – Автотранспорт” ООД – транспортни и 

ремонтни услуги  „Бургаспътстрой“ АД (Асфалтова база) 

„Хелиос Милк” „Авицена” ЕООД – търговия на медикаменти и 

лекарствени препарати  „Лимец“ ООД 

„Делта Мебел Груп“ „МБАЛ – Айтос” ЕООД – основен изпълнител на 

болнична медицинска помощ  „Хляб и сладкарски изделия“ 

„Десий” ООД  „Медицински център I – Айтос” ЕООД – пряк 
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Предприятия с местно икономическо 

значение 
Общински предприятия 

„Механизация и борба с ерозията“ ООД изпълнител на извънболнична медицинска помощ  

„Дивекс 2“ ООД отглеждане на кокошки за 

добив на яйца 

„Генгер” ЕООД – насочена към сферата на 

туризма  

Източник: Общински план за развитие Община Айтос 2014-2020г. 

 

В този сектор на територията на общината не се прилагат възобновяеми източници на 

енергия. 

 
4.5.Транспортна инфраструктура 
Географското разположение определя особено важното място на общината като транспортен 

възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна България в тази 

част на страната. През нея преминават главен път № 1 и жп линия София-Бургас. 

Изграждането на отсечката Айтос-Мъглен в направление на курортния комплекс Слънчев 

бряг ще доближи в транспортно отношение общината до този крупен консумативен център. 
 

В общината няма електромобили и хибридни автомобили. Използването на екоавтомобили, 

включително такива, захранвани с електроенергия, произведена от ВЕИ е още една стъпка 

към изграждане на българските "зелени" градове на бъдещето и на необходимата за тях 

инфраструктура. 

 
4.6. Селско стопанство 
Селското стопанство в района на общината се характеризира с възможности за производство 

на екологично чиста продукция и суровини. На тази основа е развита и хранително-

вкусовата промишленост. 

 

Селскостопанският фонд заема площ 317 673 дка, което представлява 78.6% от територията 

на общината. Обработваемата земя във фонда заема 66.4%.Произвеждат се главно зърнени и 

зърненофуражни култури. Има значителни трайни насаждения от ябълки, череши, грозде, 

праскови, бадеми. На територията на Община Айтос съществуват добри възможности за 

развитието на тревни фуражни култури. Сред тях основно място заемат силажната царевица, 

люцерната, граховите смески и житно-бобовите. 

 

В общината съществуват добри възможности и за развитие на технически култури. От 

техническите култури се отглеждат тютюн, слънчоглед, соя. Почти цялото количество от 

растителните селскостопански остатъци в общината все още се използва за други цели, не и 

за производство на енергия. Изключение правят известни количества клони от резитбата на 

овощни дървета и лозя, царевични какалашки и отчасти твърдата биомаса използвана 

предимно като гориво за отопление в бита. 

 

Развитието на енергийната ефективност в селското стопанство до голяма степен се 

предопределя от селскостопанската политика, която се провежда в общината. Енергийната 

ефективност в селското стопанство се свързва с възможностите за използване на някои 

видове селскостопански растения и култури като енергиен източник, част от които са: 

зърнено-житни, маслодайни, зеленчуци, трайни насаждения, затревени площи и ливади. 

Годишно при производството на растениевъдна продукция от основните култури, след 

прибиране на реколтата се получава остатъчна биомаса, като най-висок относителен дял от 

растителните отпадъци заема сламата. Тя може да се използва за енергодобив - за отопление 

и за сушене на зърно в селскостопанските ферми и др. 
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По отношение на животновъдството добре развити са птицевъдство, говедовъдство, 

овцевъдство и свиневъдство, предимно в частния сектор. Според данните на Общинска 

служба „Земеделие и гори“, относно броя на отделните видове животни, като основен сектор 

на животновъдството се утвърждава птицевъдството. 
 

Горската площ на територията на общината заема 10 104,7 ha от територията на Община 

Айтос, попадащи на територията на Държавно горско стопанство (ДГС) Айтос. От горите със 

стопанско предназначение преобладаващите дървесни видове са черен бор, бял бор, благун, 

цер, зимен дъб, космат дъб, източен бук, габър, липа, акация. Пасищата заемат 5.6% от 

общата площ на ДГС - Айтос. Територията на Държавно горско стопанство „Айтос“ се 

намира в Източна Стара планина и отчасти в района на Задбалканските полета. Горите и 

горските площи са разположени по склоновете на Карнобатско-Айтоската, Котленско-

Върбишката и Еминско-Камчийската планини и само малка част от тях – в Айтоско поле. 

Държавното лесничейство има неправилна форма с дължина от север на юг около 37.5 км и 

ширина от изток на запад около 48.8km. В морфографско отношение, релефът в района на 

лесничейсвото обхваща източната част на младите Старопланински нагъвания и малка част 

от Централно-средногорската морфоструктура (Айтоското поле). 
 

Дърводобивната дейност на стопанството осигурява качествени дървени трупи, дърва за 

огрев и технологична дървесина. Съгласно информация предоставена от ДГС Айтос, 

добитата дървесина на територята на Община Айтос за три годишен период от 2016г.до 

2018г е общо 2601 m
3
. 

 

В сектора на селското стопанство ВЕИ могат да намерят приложение при транспорта на 

топлинна енергия, отопление на стопански сгради, оранжерии, сушилни, обори както и 

транспорт на гореща минерална вода и в биогазови инсталации. Възобновяемите енергийни 

източници могат да допринесат за подобряване на енергийната ефективност на 

селскостопанските сгради и производство и опазването на околната среда посредством 

намаляването на емисиите на парниковите газове. Те могат да бъдат част от устойчивото 

развитие на земеделието и животновъдството в Община Айтос.  

 
4.7. Външна осветителна уредба 
Външната осветителна уредба на територията на общината е добре изградена и задоволява 

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

разпределителната мрежа на уличното осветление е добре развита и осигурява захранването 

на всички населени места. Към настоящия момент на територията на цялата община са 

подменени всички улични осветителни тела с икономични – НЛВН (натриеви лампи високо 

налягане). Включването и изключването на осветителните тела е чрез програмируеми 

часовници. Новите осветителни тела осигуряват икономия на електроенергия в размер на 

близо 70%, в сравнение с обикновените улични лампи, както спомагат и за качествено 

осветление и обезопасяване на движението. 

 

С цел намаляване разходите за ел. енергия по уличното осветление усилията на общинското 

ръководство са насочени към увеличаване на енергийната ефективност, като е необходимо да 

се проучат възможностите за интегриране на фотоволтаици на уличното и парково 

осветление на Община Айтос. 

 

В общината, основните трудности за реализиране на ВЕИ проекти се основават на: 

- недостатъчни средства; 

- висока цена на инвестициите във ВЕИ; 

- допълнителни ограничения на финансовата самостоятелност на общината; 

- затруднен достъп до инвестиции за проекти за ВЕИ; 
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- липса на систематизирани данни за местния потенциал на ВЕИ. 

 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ. 

При разработването на ОПНИЕВИ на Община Айтос са взети под внимание специфичните 

цели заложени е Програмата за енергийна ефективност на Община Айтос. Предвид факта, че 

двете програми имат допълващ се характер, се предвижда съгласувана реализация и 

управление на дейностите по двата документа. В указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие за изготвяне на общински програми за насърчаване използването на 

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

повишаване на енергийната ефективност с производството и потреблението на енергията от 

възобновяеми източници.  

 

Възможностите за насърчаване потреблението на енергия от ВЕИ се определят в зависимост 

от стратегическите цели и политиката за развитие на общината - постигане на 

конкурентоспособна, динамична и рентабилна местна икономика, подобряване на стандарта 

на живот на населението на територията на общината и намаляване на емисиите на 

парникови газове, като елементи от политиката по устойчиво енергийно развитие.  

 

Краткосрочната общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива в Община Айтос 2019-2022 г. е в пряка връзка със 

стратегически документи и програми на местно ниво. Общата цел на тези инструменти е 

насочена към формирането на бъдеща екологична политика на общината. Вървейки в тази 

посока, трябва да се отчетат основните приоритети на Стратегия „Европа 2020“ в сферата на 

климатичните промени и енергията, а именно: 

 Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата/енергията; 

 Емисиите на парникови газове да бъдат намалени с 20% в сравнение с 1990г.; 

 Делът на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия да нарасне 

до 20% и енергийната ефективност да се подобри с 20%. 

 

За повишаване знанията и обостряне чувството на ангажираност е необходимо въвличане на 

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

енергийни източници и технологии. Това може да се постигне чрез организиране на действия 

от страна на общинската власт, 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 общината. С реализирането на проекти в сферата на енергията от 

възобновяеми източници ще се увеличи заетостта, като се създадат нови работни места; ще 

се намали зависимостта от конвенционалната енергетика, като се гарантират сигурни, 

независими, диверсифицирани и нискоемисионни енергийни доставки и ще се подобри 

здравето и благосъстоянието на хората. 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО 

ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

Потенциалът за използване на енергия от възобновяеми източници (ВИ) все още до голяма 

степен остава неоползотворен. В тази връзка общината играе съществена роля за ускоряване 

процесите на планиране - едно от основните предизвикателства пред използването на 

енергия от ВИ. Въпреки това, местната публична администрация има нужда от целенасочена 

подкрепа по отношение подобряването капацитета за планиране и управление. 

Обхватът на ВЕИ в България включва: водна енергия, биомаса, слънчева енергия, вятърна 

енергия и геотермална енергия. 
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Таблица 6-01: Възможностите за използване на различните видове ВЕИ. 

ВЕИ 
Първоначална 

трансформация 

Продукт на пазара за крайно 

енергийно потребление 

Биомаса 

Директно, без 

преработване 

 дървесина; 

 битови отпадъци; 

 селскостопански отпадъци; 

 други. 

Преработване 

 брикети; 

 пелети; 

 други. 

Преобразуване в 

биогорива 

 твърди (дървени въглища); 

 течни (биоетанол, биометанол, биодизел и.т.н); 

 газообразни(биогаз, сметищен газ и др.)  

Преобразуване във 

вторични енергии 

 електроенергия 

 топлинна енергия 

Водна енергия Преобразуване (ВЕЦ)  електроенергия 

Енергия на 

вятъра 

Преобразуване 

(Вятърни генератори) 
 електроенергия 

Слънчева 

енергия 

Преобразуване  енергия 

Преобразуване  електроенергия 

Геотермална 

енергия 

Без преобразуване  топлинна енергия 

Преобразуване  електроенергия 

 

Оценката на енергийния потенциал на ВЕИ включва оценка и анализ на теоретичния и 

технически енергиен потенциал на ВЕИ. Когато се говори за енергийно оползотворяване на 

възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) е важно да има информация и данни за типа на 

ВЕИ и техния енергиен потенциал. Теоретичен потенциал е целия физически наличен ресурс 

на ВЕИ. Технически енергиен потенциал е онази част от теоретичния потенциал на 

съответния ВЕИ ресурс, чието енергийно оползотворяване се ограничава от технически 

(технологии) и нетехнически условия (финансови, законови и други). Именно техническия 

потенциал на ВЕИ е енергийния потенциал, който ни е необходим при избор на конкретни 

ВЕИ и технология за енергийното им преобразуване.  

 

Световният Енергиен Съвет (WEC) е възприел следните оценки на достъпния потенциал от 

отделни ВЕИ в световен мащаб. 
Таблица 6-02: Световен достъпен потенциал на ВЕИ 
Достъпен потенциал на ВЕИ, годишно 

ВЕИ  EJ Gtoe 

Водна енергия 50 1,2 

Биомаса 276 6,6 

Слънчева енергия 1575 37,6 

Вятърна енергия 640 15,3 

Геотермална енергия 5000 119,5 

ОБЩО 7600 180,2 
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Фигура 6-01: Световен достъпен технически потенциал от ВЕИ, годишно 

 

Според Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници сумарният 

технически потенциал за производство на енергия от възобновяеми източници в България е 

приблизително 4500 ktoe годишно. Разпределението му между различните видове източници 

е неравномерно. Страната притежава значителни горски ресурси и развито селскостопанско 

производство - източници както на твърда биомаса, така и на суровина за производство на 

биогаз и течни горива. Географското положение на България предопределя сравнително 

ниския дял на вятърната енергия и енергията на приливи, отливи и морски вълни. 

Хидроенергията се развива в страната от повече от 100 години, но ресурсът е сравнително 

ограничен. Фотоволтаичните технологии напредват изключително бързо от гледна точка на 

технологии, ефективност и цена. Това е сериозен стимул за употреба на тази технология в 

бита. При съвместяване на производството и потреблението ще се избегнат загубите от 

пренос и ще се постигне още по-голяма ефективност. 

 
Достъпният потенциал от различните видове ВЕИ в България е представен в долната 

таблица. 

 

 
Таблица 6-03: Достъпен потенциал на различните видове ВЕИ в България 

ВЕИ 
Достъпен потенциал в България 

- - ktoe 

Водна енергия 26 540 GWh 2 282 

Биомаса 113 000 TJ 2 700 

Слънчева енергия 4 535 GWh 390 

Вятърна енергия 3 283 GWh 283 

Геотермална енергия 14 667 TJ 350 

ОБЩО: - - 6 005 

 

Водна енергия 

1% 

Биомаса 

4% 

Слънчева 

енергия 

21% 

Вятърна енергия 

8% 

Геотермална 

енергия 

66% 
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Фигура 6-02: Достъпен потенциал на различните видове ВЕИ в България 

Някои от технологиите за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, като 

например технологиите за производство на електроенергия от морските приливи, отливи и 

вълни, геотермални източници, концентрирана слънчева енергия и др., са все още 

недостатъчно добре развити, с ниска ефективност и разходите за инсталирането им са 

необосновано високи.  

 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЕИ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ: 
6.1. Слънчева енергия 
Слънцето е източник на радиация, в много широк честотен диапазон, дължаща се на сложни 

високотемпературни процеси (ядрен синтез) на свързване на водородните ядра в хелий. 

Благодарение на тази ядрена реакция се освобождава огромната част от излъчваната енергия. 

Оползотворяването на слънчевата енергия, превръщайки я в енергия на бъдещето, дава 

възможност за разрешаване на екологични и енергийни проблеми на човечеството.  

 
Потенциал на слънчевите системи в сградите: 

 

Пасивни слънчеви системи  Активни слънчеви системи –АСС 

 директно преобразуват слънчевата 

енергия в топлина за загряване на въздуха; 

 без допълнителни съоръжения и друг 

вид енергия; 

 чрез интегрирани в обема на сградите 

на компоненти. 

 

  индиректно преобразуват слънчевата 

енергия; 

 с помощта на допълнителни 

инсталации и елементи –слънчеви 

колектори/СК/ и фотоволтаични 

елементи/ФВ/; 

 преобразуват слънчевата енергия в 

топлинна или в електроенергия. 

 

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие, 

съществуват два основни метода за оползотворяване – пасивен и активен. 

 

Водна енергия 

38% 

Биомаса 

45% 

Слънчева 

енергия 

6% 

Вятърна енергия 

5% Геотермална 

енергия 

6% 
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Фигура 6-03: Основни методи за оползатворяване на слънчевата енергия 

 

Пасивен метод – „Управление” на слънчевата енергия без прилагане на 

енергопреобразуващи съоръжения. Този метод за оползотворяване на слънчевата енергия, се 

отнася към определени строително - технически, конструктивни, архитектурни и интериорни 

решения. Може да се каже, че всяка сграда представлява една пасивна система спрямо 

слънцето. През деня те се загряват, абсорбират топлина, тя се акумулира и после се отдава на 

въздуха в помещенията. В архитектурата е възникнало специално направление „слънчева 

архитектура”, което чрез специфични решения за планировката на сградите създава условия 

за снижаване на енергийните разходи за отопление и микроклимат. Пасивното 

оползотворяване на енергията на слънцето е метод, които позволява с минимални 

инвестиционни разходи да се осигурят нуждите от осветление, енергия за отопление или 

охлаждане, само чрез прилагане основни термодинамични и физични закони. 

 

Методът намира своето приложение в жилищни и обществени сгради, като предоставя 

възможност за осигуряване нуждите от светлина, топлина, охлаждане и вентилация за 

поддържане параметрите на микроклимата в помещенията. Пасивното използване на 

слънчевата енергия за тези нужди е свързано с определяне на подходящата ориентация на 

сградата, в зависимост от специфичните параметри на слънчевото греене за района. Обща 

архитектура, вътрешното разпределение на помещенията в сградата, типът и видът на 

остъклените елементи в сградата или “пасивен слънчев дизайн”. Пасивният метод намира 

приложение и в селското стопанство, където слънчевата енергия се използва, както в 

оранжерийното производство, така и за сушене на различни продукти. 

 

Активен метод – Активният метод за усвояване енергията на слънцето е свързан с 

използването на енергопреобразуващи съоръжения за производство на топлинна, студува и 

електрическа енергия и светлина. 

 

Според вида на топлоносителя активните слънчеви системи са водни и въздушни. Техните 

основни елементи са колекторите, „улавящи” слънчевата топлина, тръби или канали за 

транспортиране на „уловената“ топлина и акумулатори, съхраняващи тази топлина. За 

осигуряване на транспортирането на топлината чрез топлоносителя се използуват 

циркулационни помпи (при водните слънчеви системи) и вентилатори (при въздушните 

слънчеви системи). 

 

Количеството слънчева енергия, падаща върху определена повърхност на земята, зависи от 

ъгъла, под който падат лъчите през атмосферата (т.е. от дължината на пътя им през 

атмосферата) и от наклона на повърхността спрямо тези лъчи. Малката височина на 

Слънцето над хоризонта, съчетана с отслабване на енергията на слънчевия лъч, изминаващ 

по-дълъг път в атмосферата, е причина за намаляване притока на слънчево лъчение през 

зимата. През лятото притокът на слънчева енергия е значителен поради голямата височина 



КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА В ОБЩИНА АЙТОС 2019-2022г. 

 

20 

на Слънцето над хоризонта и по- късия път на лъча до земната повърхност. Освен това, при 

преминаването на слънчевите лъчи през атмосферата, те отдават част от енергията си на 

срещнатите по пътя прах, влага, газове. В зависимост от състоянието на атмосферата над 

определена част от земната повърхност, поглъщането на енергия е различно. 

 

Разпределението на сумарната годишна стойност на енергията от слънчевото лъчение по 

територията на България, за единица площ (m
2
) от земната повърхност, е в границите от 1300 

kWh/m
2
 в низините и котловините, до 1700 kWh/m

2
 по най-високите части на планините. 

Освен прякото лъчение, върху дадена повърхност попада и дифузно лъчение, което е 

резултат на отражение на слънчевите лъчи от атмосферата и от повърхността. Например, в 

облачен зимен ден интензитетът на дифузното лъчение е 50-100 W/m
2
. Сумата от 

стойностите на прякото, отразеното и дифузното слънчево лъчение определя енергията, 

която достига до дадена повърхност в определен момент. Възможно е, при благоприятни 

условия, тази енергия да има стойност 950-1100 W/m
2
. Получената енергия от дифузното 

лъчение е приблизително същата по количество, както и тази от прякото лъчение. През 

зимата дифузното лъчение е с по-голям дял в общото лъчение 65 -70 %, а интензитетът му се 

разпределя равномерно по територията на страната. 

 

Възможностите на една слънчева инсталация за добив на енергия, се определят и от следните 

фактори: 

 Годишна продължителност на слънчевото греене; 

Според статистически данни за България, този параметър има стойност около 2100 часа. По-

малки стойности са характерни за планинските райони, а по-големи – до 2200-2300 часа – в 

югоизточните райони и по морското крайбрежие. 

 

 Дневно изменение на продължителността на слънчевото греене; 

Годишната, както и дневната продължителност на слънчевото греене, зависят от 

положението на земната повърхност спрямо Слънцето и от облачността над разглежданата 

територия. Нашата страна е малка по площ и затова за цялата територия може да се приеме, 

че през лятото слънчевото греене, при безоблачно небе, е с продължителност около 15 часа, а 

през зимата – приблизително 8 часа, колкото е времетраенето на деня. Слънчевото греене, 

при безоблачно небе, е максимално през обедните часове 10-14 часа. Следователно, по-добро 

усвояване на слънчевата енергия е възможно през лятото, когато облачността и дължината на 

пътя, който изминават слънчевите лъчи, са по-малки. 

 

 Вероятност за слънчево греене; 

Този статистически параметър пряко зависи от разположението на облаците по небосвода и 

от плътността им. Така например, ако 30 % от небето е покрито с облаци (облачността е 30 

%) и те са съсредоточени така, че не препятстват слънчевите лъчи към даден участък от 

земната повърхност, то слънчевото греене е максимално в този участък. Приема се, че ако 

годишната вероятност за слънчево греене е по-малка от 20 %, на разглежданото място от 

земната повърхност не е икономически изгодно да се монтира слънчева инсталация. 

 

 Сумарен поток върху ориентирана на юг повърхнина, сключваща различен ъгъл с 

хоризонта; 

За ориентирана на юг повърхност, при различен наклон - 0° (хоризонтално разположение), 

15°, 25°, 40° и 90° (вертикално разположение), сумарната годишна стойност на слънчевото 

лъчение, е съответно: 3748, 4102, 4237, 4265 и 2852 Wh/m
2
, като най-голяма е при ъгъл на 

наклона 40°. Най-големи стойности се получават през топлите месеци май-август, а най-

малки – през зимния период. Максималната стойност (м. юли - 5,97 kWh/m
2
) е 2,6 пъти по-

голяма от минималната (м. декември - 1,90 kWh/m
2
).  
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Фигура 6-04: Сумарен среден поток слънчево лъчение, падащо върху неподвижна и върху подвижна 

повърхност 

На фигурата са изобразени сумарните средни потоци слънчево лъчение, падащо върху неподвижна и 

върху подвижна повърхнос. Интерес представлява месечното изменение на сумарния среден 

дневен слънчев поток, падащ върху повърхнина, която променя наклона си спрямо 

хоризонта и ориентацията си спрямо небесните посоки. На практика това движение на 

облъчваната повърхност е възможно да се осъществи чрез система, която следи движението 

на слънцето по небосвода. Подвижната повърхност приема повече слънчева енергия – 

максималната и минималната стойности са съответно по-големи с 44 % и с 24 % от тези при 

неподвижната повърхност. Характерът на годишното изменение на слънчевия поток се 

запазва при следящата система – през лятото се наблюдава максимум, а през зимата – 

минимум. 

 

 Сумарен поток върху вертикални повърхности с различна ориентация, сравнени с 

хоризонтална повърхност. 

На следващата фигура е представено изменението на сумарния слънчев поток за повърхност 

с фиксирана ориентация, при три различни наклони към хоризонта. Общо годишно най-

голям поток слънчева енергия се приема при оптимален наклон 35° на повърхнината, а най-

малък – при вертикален. Абсолютни максимални стойности на получения слънчев поток се 

наблюдават през летните месеци за хоризонтална повърхност. За нея се получават и 

абсолютните минимални стойности през зимния период. 
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Фигура 6-05: Годишно изменение на сумарния слънчев поток, падащ върху ориентирана на юг 

повърхност с различен наклон 

 

Представените данни за сумарното слънчево лъчение, независимо че се отнасят за слънчеви 

колектори с общи загуби от 14 %, доказват необходимостта от активно използване на 

слънчеви системи за енергоосигуряване. Основното, технико-икономически обосновано 

изискване, на което трябва да отговаря една инсталация (слънчев колектор) за преобразуване 

на слънчевата енергия в топлинна, е сумарната среднодневна стойност на енергията на 

слънчевото лъчение, падащо върху определена повърхност, да не бъде по-малка от 3,5 

kWh/m
2
. 

 

Слънчевата енергия се преобразува в електрическа чрез т.нар. фотоволтаични модули (PV-

панели), като се използва свойството на фотоните от слънчевата радиация да предизвикват 

насочено движение на електрони, което всъщност е протичане на електрически ток –

ефективност 20%. Степента на преобразуване зависи най-общо от сумарния лъчист поток, 

падащ върху повърхността на PV-панелите, и от техния КПД. Фотоелементите преобразуват 

светлината в електричество без шум, замърсяване и радиация. Типичният фотоелемент се 

състои от полупроводников слой, в който електроните започват своето движение по цялата 

верига. Фотоволтаични елементи - това са елементите на така наречените „слънчеви панели“, 

които преобразуват светлината в електричество. Фотоволтаичните панели генерират 

електричeство (прав ток) от слънчева светлина. Електричеството от тях може да се съхранява 

в специални батерии, да се консумира директно или да бъде продадено на местна 

електрическа компания. Голямото предимство на соларните системи е, че капацитетът им 

може лесно да се увеличи. Към вече работеща соларна система могат да се добавят нови 

фотоволтаични соларни панели и акумулаторни батерии, и могат да бъдат монтирани по-

мощни инвертори. 
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Соларните (фотоволтаични PV) системи намират все по-голямо приложение за цялостно 

захранване на жилища, вили, ферми , отдалечени места, острови, яхти , телекомуникационни 

станции и др. Това е една малка електрическа централа, с основни компоненти: 

фотоволтаични (соларни) панели, соларен контролер, акумулаторни батерии и инвертор. 

Фотоволтаиците генерират електрическа енергия, а акумулаторните батерии осигуряват 

необходимия запас при облачно време и през нощта. 

 

Основни елементи на всяка слънчева инсталация за производството на топлинна енергия, от 

чиито качества в голяма степен се определят възможностите за усвояване на слънчевата 

енергия са абсорбиращите елементи (слънчеви колектори), акумулиращи елементи 

(топлинни акумулатори), елементи за пренос на енергията (тръбни или въздуховодни 

системи, топлообменници, помпи и вентилатори и други) и елементи за управление на 

топлотехническите процеси. 

 

На следващата фигура е показано типичното изменение на ефективността на различни 

типове слънчеви колектори: плосък, вакуумно-тръбен, въздушен слънчев колектор и 

обикновен пластмасов или метален абсорбер без прозрачно покритие. По ординатната ос е 

нанесен коефициентът на полезно действие на слънчевия колектор, а по абцисната ос – 

параметър f, който отчита променливите условия на работа на колектора. Параметърът f е 

отношение на температурната разлика между флуида в колектора и въздуха в околната среда 

(величина, определяща топлинните загуби) и попадащата върху колектора слънчева 

радиация. 
 

 
 

Фигура 6-06: Коефициент на полезно действие на различни слънчеви колектори 
 

Когато параметърът f е нула (температурата на флуида е равна на температурата на въздуха в 

околната среда) липсват топлинни загуби от слънчевия колектор към околната среда и 

ефективността на колектора се определя само от оптичните характеристики на прозрачното 

покритие и абсорбера. Затова най-висок коефициент на полезно действие в този случай има 

обикновения абсорбер без прозрачно покритие (няма оптични загуби в прозрачните 

покрития). 

 

Високата ефективност на вакуумно-тръбните слънчеви колектори се проявява при високи 

стойности на параметъра f – когато температурната разлика между флуида и околния въздух 

е висока или когато има ниска слънчева радиация. Това са случаите на ниска температура на 
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околния въздух (през зимния и преходните периоди) или когато е необходима по-висока 

температура на флуида (за технологични цели). 

 

Този анализ показва, че типът на слънчевите колектори, които се използват в конкретни 

случаи, трябва да се определя внимателно с отчитане на изискванията на потребителя на 

топлинна енергия и климатичния район, в който се изпълнява инсталацията. Така например, 

слънчев колектор проектиран за работа с висока температура на флуида, няма да работи по-

ефективно при нискотемпературно използване, отколкото някой по-евтин слънчев колектор, 

проектиран специално за нискотемпературно приложение. Същото може да се каже за работа 

на слънчевите колектори през зимата или през преходните периоди. Колектор, проектиран за 

ефективна работа през студените периоди няма да бъде много по-ефективен през летните 

месеци, от обикновен плосък слънчев колектор. Като пример може да се посочи, че за ниско-

температурни приложения в области с висока интензивност на слънчевата радиация и висока 

температура на околния въздух, оптимален може да се окаже обикновен абсорбер без 

прозрачно покритие или дори обикновен съд с тъмно оцветена повърхност. Те са ефективни 

за сезонна експлоатация най- често през летните месеци.  

 

При целогодишна експлоатация обаче, добрият избор е в инвестиция в селективни 

колектори. На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип 

колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m
2
, а 

за не-селективен тип - 364 kWh/m
2
. Следователно ефективността на преобразуване на 

слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на не-селективната. 
 

Таблица 6-04: Сравнителна характеристика на параметрите на селективна и неселективна 

инсталации 

Параметър Единица 

Селективна 

инсталация 

(7.7m
2
) 

Неселективна 

инсталация 

(10.9m
2
) 

ССР постъпила върху хоризонт. повърхност kWh/m
2 

1299 1299 

ССР постъпила върху SSW с наклон 40° kWh/m
2
 1346 1346 

Преобразувана слънчева енергия kWh/m
2
 583 364 

Средна температура на ТВ °C 50.5 47.3 

Средно потребление на ТВ литър/ден 184 199 
 

Източник: Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN COMMISION 

DGTREN, EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West” Project № 4051/98 

 

Слънчевите инсталации трябва да се изграждат на места, където е осигурено попадането на 

достатъчно количество слънчева радиация върху слънчевите колектори. Слънчевият 

колектор поглъща максимално количество слънчева енергия през деня, когато: 

- Колекторите са ориентирани в южно направление или близко до него (± 30°);  

- Слънчевите лъчи попадат перпендикулярно (във възможно най-голяма степен) върху 

повърхността на колектора (колекторът трябва да бъде под наклон спрямо 

хоризонталната равнина); 

- Няма засенчване, особено по време на най-интензивното слънчево греене. 

 

6.1.1 Оценка на потенциала 
Слънчевата енергия е изключително екологичен и практически неизчерпаем ресурс. Тя 

разполага с по-ниска интензивност в сравнение с конвенционалните енергоизточници и е 

зависима от географската ширина и климатичните условия. Технологиите за производството 

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

към увеличаване използването на системите за слънчева енергия. Те се използват както за 

нуждите на едно малко домакинство, така и за производството на големи количества 

електричество за индустриални цели.  
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Съгласно географското си разположение, България се намира в зона с висок слънчев 

потенциал със средногодишното слънчево греене около 2150 часа, което представлява около 

49% от максималното възможно слънце греене. Общият годишен теоретичен потенциал на 

слънчевата енергия на страната се оценява от порядъка на 13 000 ktoe, а достъпният годишен 

потенциал за усвояване на слънчевата енергия е приблизително 390 ktoe. Териториално 

страната се разделя на три слънчеви зони, в зависимост от интензивността на слънчевото 

греене: 

 
Фигура 6-07: Теоретичен потенциал на слънчевите зони в България в kWh/m

2
 годишно 

 

Наличието на данни за слънчевата радиация спомага за правилното проектиране и точна 

оценка на възможно използваните технологии за конкретно географско местоположение. 

Слънчевата зона, в която попада Община Айтос, се характеризира със следните климатични 

особенности: 

- средна годишна продължителност на слънчевите часове: 

o за периода от 31.03 – 31.10. – над 1640 h; 

o за периода от 31.10. – 31.03 – над 400 h; 

- ресурс на слънчевата енергия – над 4,14 kWh/m
2
/ дневно или 1511 kWh/m

2
/ годишно. 

 

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество 

слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър 

хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m
2
. 

 
Таблица 6-05: Разпределение на сумарната слънчева радиация, падаща върху един m

2
 равнина с 

южна ориентация при различен наклон в kWh/m
2
 годишно 

Южна ориента- 

ция,ъгъл на 

наклон спрямо 

хоризонта 

 Зона І Зона ІІ Зона ІІІ 

0° 

31.03 - 31.10 800 - 900 900 - 1000 1000 - 1100 

01.11 – 30.03 180 - 190 190 - 210 210 - 230 

годишно 1000 - 1100 1100 - 1200 1200 - 1400 

30° 

31.03 – 31.10 900 - 1000 1000 - 1100 1100 - 1200 

01.11 – 30.03 240 - 280 280 - 320 300 - 360 

годишно 1200 - 1300 1300 - 1400 1400 - 1560 

40° 

31.03 – 31.10 870 - 970 970 - 1070 1070 - 1120 

01.11 – 30.03 270 - 300 300 - 390 330 - 380 

годишно 1200 - 1280 1280 - 1370 1370 - 1470 
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Съгласно „Практическо използване на слънчевата радиация в България, EUROPEAN 

COMMISION DGTREN,EC INCO - COPERNICUS Program, „Demo Solar East-West” Project 

№ 4051/98“, изчислената сумарна слънчева радиация за Област Бургас е близо 1516 kW/m
2
. 

 

Радиационен режим в Община Айтос се характеризира с продължителност на слънчевото 

греене от 2100 до 2200h. годишно. Максималната му продължителност е през м.юли, следван 

от м.август, като още през май две трети от часовете между 9-10h и 14-15h са слънчеви. 

Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 

70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най-

активен по отношение на слънчевото греене. Безслънчевите дни през периода май-октомври 

са под 10%, през юни-септември под 5%, през юли и август те практически липсват. 

Минимумът на сумарната радиация, която е главен компонент на радиационния баланс е 

през декември 3,5 kcal/сm
2
 месечно, а максимума през юли – 20,8 kcal/сm

2
. Районът се 

характеризира с положителен радиационен баланс – 60 кcal/сm
2
. На следващата фигура, 

нагледно е показана средногодишната слънчева радиация в РБългария, която за Община 

Айтос е между 1500 и 1550 kW/m
2
. 

 

Фигура 6-08: Годишна сума на слънчевата радиация в РБългария при и оптимален наклон на 

фотоволтаичните модули 
 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с климатичните промени и 

подобряване на екологичните характеристики на отделните райони.  

 

Основните препятствия пред масовото навлизане на системите за производство на енергия от 

слънцето са:  

 Все още високите инвестиционни разходи на системите, от което произтича и 

сравнително високата цена на добиваната енергия в сравнение с конвенционалната; 

 Скъпите технически средства за акумулиране на електрическата енергия, което води 

до зависимост от мрежата през тъмните часове на денонощието и при неблагоприятно време. 

 

В Община Айтос съществуват предпоставки и са налице възможности за задоволяване на 

енергийните потребности на общинските сгради и постепенно преминаване и прилагане 

принципите на „зелената“ икономика. Енергийното потребление в бита и услугите в Община 
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Айтос може да бъде значително намалено чрез използуването на слънчевата енергия, както 

във възстановени, така и в новопостроени сгради. Усвояването на икономически изгодния 

потенциал на слънчевата енергия в общината, реално може да се насочи първоначално към 

сгради държавна и общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за 

производство на гореща вода за битови нужди. Използването на слънчеви колектори за 

подгряване на вода за бита и сектора на услугите е леснодостъпно. С нарастване на цените на 

конвенционалните енергийни източници, слънчевата енергия се превръща във все по-изгодна 

алтернатива. Слънчевите термични системи за топла вода са подходящи и за обществени 

/общински/ обекти с непрекъсната употреба, като болници, детски градини, социални домове 

Подходящи са и за стопански обекти - системи за сушене на дървен материал и 

селскостопански продукти. Възможност за приложение на слънчевите термични колектори е 

и сградния фонд на частния сектор - хотели, ресторанти и др. При строителство и 

реконструкция на тези сгради могат да бъдат монтирани и водните слънчеви колектори за 

подготовка на топла вода за плувни басейни. При допълнителните технически съоръжения, 

като паркинги, навеси и др е възможно инсталиране на фотоволтаични инсталации върху 

покривните им конструкции. 
 
Община Айтос разполага с добър потенциал за използване на слънчева енергия от ВЕИ, 

което е едно голямо богатство, с нарастваща стойност в бъдеще. Затова той трябва да се 

развива и използва разумно. 

 

Трябва да се отбележи обаче, че на основание мерките и условията, произтичащи от 

Становище по екологична оценка №1-2/2012 от 08.08.2012г. на Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници, са посочени специфични мерки, съгласно 

които, за периода на действие на настоящия НПДЕВИ се въвежда забрана за провеждане на 

нови (за които няма стартирала процедура към датата на издаване на Становището по ЕО) 

съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за фотосоларни/фотоволтаични 

съоръжения/инсталации в земеделския и горския фонд, в границите на всички защитени зони 

от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или 

в нарушени терени. 

 
6.2. Вятърна енергия 
Вятърът е един от неконвенционалните енергийни източници, чист и възобновим, който се 

превръща в най-бързо развиващия се източник на енергия в света. Поради увеличеното 

потребление на енергия и опасността от глобално затопляне, се предвижда, че използването 

на вятърна енергия ще нарасне. Капацитетът на тази енергия се очаква да достигне общо 75 

GW в световен мащаб до 2020 г. 

 

С оглед на непрекъснато развиващите се технологии е необходимо да се полагат 

непрестанни усилия за изработването на стандарти и процедури за сертифициране. Те са от 

решаващо значение за гарантиране висока степен на надеждност и успешното внедряване на 

нови технологии за вятърна енергия. Важно е също да се търсят и методи, които имат 

намалена степен на въздействие върху околната среда. 

 

Вятърът се появява в следствие на атмосферните промени. Промените в температурата и 

налягането предизвиква движение на въздуха около повърхността на земята и всичко това се 

задейства от слънцето. Така че в известен смисъл може да се твърди, че вятърната енергия е 

друга форма на слънчевата енергия. Вятърната енергия представлява преобразуване на 

силата на вятъра в електричество чрез използване на вятърни турбини. Средно вятърните 

кули са с височина около 20метра, тъй като ветровете са по-силни по-високо над земята. 

Вятърната турбина улавя вятъра за производство на енергия. Въздухът задвижва перките на 

енергийното съоръжение, монтирани на ротор в резултат на силата, която се създава от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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разликата в наляганията между високото налягане върху плоската повърхност на перките и 

ниското налягане на обратната им страна. Въртенето им води до директно производство на 

механична енергия, която може да се превърне в електрическа с помощта на 

електрогенератор. Движението на превръщането на вятъра от турбината в енергия се нарича 

кинетична енергия, и тази енергия се превръща в електричество. Вятърната енергия се 

преобразува в електрическа енергия посредством магнити, които се движат в последните 

стационарни намотки от проводник, известни като статор. Магнитите минават статора и се 

произвежда AC (променлива) електроенергията. След това се превръща в DC (постоянно) 

електричество, която може да се използва за зареждане на батерии, които съхраняват 

електрическата енергия или също могат да бъдат включени в интерактивна мрежа инвертор 

за захранване в електрическата мрежа. 

 

Вятърната енергия е източник на екологично чиста енергия, на която може да се разчита в 

дългосрочното бъдеще. Една вятърна турбина е надежден, рентабилен и не замърсяващ 

източник на енергия. Това е чиста и устойчива енергия. Една вятърна турбина може да бъде 

достатъчна, за да генерира енергия за едно домакинство. Тъй като вятърът е възобновяем 

източник на енергия, която не замърсява околната среда, вятърните турбини създават 

мощност без използване на изкопаеми горива, без да произвеждат парникови газове, 

радиоактивни или токсични отпадъци. Вятърната енергия намалява глобалното затопляне. 

Най-добрите места за вятърни паркове са в крайбрежните зони, по върховете на заоблени 

хълмове, открити равнини и в планини - места, където вятърът е силен и надежден. Някои от 

тях са офшорни. За да бъдат полезни, те имате нужда от средната скорост на вятъра от около 

25 km/h. Изолирани места като ферми могат да имат свои собствени вятърни генератори. 

 

Факторите, които оказват влияние върху възможностите за производство на енергия от 

вятъра са метеорологичните условия, методите за трансформиране на кинетичната енергия в 

електрическа, икономическата ефективност и др. Себестойността и инвестициите от вятъра 

са най-ниски в сравнение с всички други електропроизводства от екологичните и напълно 

възобновяеми енергоизточници. В България средната скорост на вятъра е по-ниска от тази в 

Гърция, Германия, Дания, Великобритания и други държави с развита ветроенергетика, 

въпреки че има много места с ветроусловия, сравними с тези в посочените държави. 

Вятърната енергия в България може да се използва на 3,3% от общата площ на страната. 

 

Достъпният енергиен потенциал на вятърната енергия се определя след отчитането на 

следните основни фактори: силно затрудненото построяване и експлоатация на ветрови 

съоръжения в урбанизираните територии, резервати, военни бази и др. специфични 

територии; неравномерното разпределение на енергийния ресурс на вятъра през отделните 

сезони на годината; физикогеографските особености на територията на страната; 

техническите изисквания за инсталиране на ветрогенераторни мощности. Възможността за 

усвояване на достъпния потенциал на вятърната енергия зависи от икономическите оценки 

на инвестициите и експлоатационните разходи по поддръжка на технологиите за 

трансформирането й. Бъдещото развитие на вятърната енергетика в подходящи планински 

зони и такива при по-ниски скорости на вятъра ще зависи и от прилагането на нови 

технически решения. 

 

6.2.1. Оценка на потенциала 
Преди да се изгради една вятърна инсталация е необходимо да се оцени очакваното енерго 

производство и икономическата полза от такъв проект. За да се оцени получената енергия от 

вятърната турбина е необходимо да се знае разпределението на скоростта на вятъра за 

разглеждания район. Най‐лесно могат да се намерят данни за средната скорост на вятъра за 

конкретен месец от годината или за цялата година. Тези даннии не са достатъчни да се оцени 

енергийното съдържание на вятъра. Простото познаване на средните стойности на скоростта 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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на вятъра не е достатъчно да се оцени очакваната енергия, която може да се реализира. 

Необходимо е да се знае вероятността на разпределение (изменение) на скоростта за 

разглеждания район. Може два района да имат еднакви средни скорости, но много различно 

разпределение на скоростта около тази средна стойност. Това ще доведе до много различни 

количества реализирана енергия от ветровите инсталации. 

 

Човешкото усещане за силата на вятъра се основава на кратковременни наблюдения на 

екстремни случаи, като вятърни бури, урагани и усещане за студ, тези случаи грешно могат 

да се интерпретират като представителни за разглежданото място. Оценката на енергийния 

потенциал на вятърната енергия изисква познаването на дългосрочни характеристики на 

вятъра за даденото място. За използването на вятърната енергия като енергиен източник е 

особено важно да се познава изменението на скоростта на вятъра за определен период 

(месец, година).  

 

Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, са 

средномесечната скорост на вятъра на 10m височина от повърхността и плътност на 

енергийния поток. На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови 

потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на 

вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s. Тези зони са с обща площ около 1 430 

km
2
, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Следователно България 

се намира в регион с относително нисък ветрови потенциал и е прието, че инсталациите ще 

работят с часова използваемост от 1 500-1 800 часа. 

 

Фигура 6-09: Картосхема на ветровия потенциал в България 

 

В доклада „2004, Survey of Energy Resources” на Световния енергиен съвет (The World Energy 

Council) се посочва, че у нас могат да бъдат инсталирани следните примерни мощности: 

 Зона на малък ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани вятърни генератори с 

мощности от няколко до няколко десетки kW. 
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 Зона на среден ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани турбини с мощност 

от няколко десетки до няколко стотици kW. В тази зона плътността на енергийния поток е 

между 100 и 200 W/m
2
. 

 Зона на голям ветрови потенциал: могат да бъдат инсталирани турбини с мощност от 

няколко стотици kW до няколко MW. Тези съоръжения обикновено са решетъчно свързани 

вятърни централи. Височината на стълба (кулата) е между 50 и 100 m, но може да бъде и по-

висока, в зависимост от дължината на лопатките. 

 

Както стана ясно, средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за 

оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните 

качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на 

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

измервания на височина 10 m над земната повърхност, е извършено райониране на страната 

по представената картосхема. 

 

 
Фигура 6-10: Картосхема на плътността на енергията на вятъра на височина 10m над земната 

повърхност 

 

Анализите показват, че на височина 50 m над земната повърхност, плътността на вятърната 

мощност е 2 пъти по-голяма от плътността посочена на височина 10m. Разпределението на 

максималния ветрови потенциал е свързано с режима на вятъра в съответното място. Той 

варира през различните сезони 
 

Таблица 6-06: Класификация на терен според плътността на вятърната мощност 

Клас на терена според 

плътността на 

мощността на вятъра 

10 m 50 m 

Плътност W/m
2 Скорост на 

вятъра, m/s 
Плътност W/m

2
 

Скорост на 

вятъра, m/s 

1 < 100 < 4.4 < 200 < 5.6 

2 100 – 150 4.4 – 5.1 200 – 300 5.6 – 6.4 

3 150 – 200 5.1 – 5.6 300 – 400 6.4 – 7.0 
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Клас на терена според 

плътността на 

мощността на вятъра 

10 m 50 m 

Плътност W/m
2 Скорост на 

вятъра, m/s 
Плътност W/m

2
 

Скорост на 

вятъра, m/s 

4 200 – 250 5.6 – 6.0 400 – 500 7.0 – 7.5 

5 250 – 300 6.0 – 6.4 500 – 600 7.5 – 8.0 

6 300 – 400 6.4 – 7.0 600– 800 8.0 – 8.8 

7 >400 >7.0 >800 >8.8 

 

Община Айтос попада в зона на среден ветроенергиен потенциал. Типично за този регион е 

средногодишна скорост на вятъра от 3-6 m/s, което обуславя енергийният потенциал около 

100–200 W/m
2
. Поставянето на ветрогенератори при такива ветрови условия е нерентабилно. 

Преди да се инвестира такъв вид ВЕИ е необходимо да се извърши ветроенергиен одит в 

конкретния терен, за да се определят с максимална точност параметрите на генератора, 

стойността на инвестицията и срокът на възращаемост. 

 

По отношение на вятъра, националната цел на разработения през 2010г. Национален план за 

действие за енергия от възобновяеми източници (НПДЕВИ) за периода 2010 - 2020 г. е да се 

достигне 12% от брутното вътрешно потребление до 2020 г. Един от основните приоритети в 

плана, влязъл в сила от август 2012 г. с одобряването на екологичната оценка към него, е 

повишаване на енергийната ефективност и намаляване на загубите от елекроенергия. В плана 

са заложени редица мерки регулиращи развитието на сектора и постигане на националните 

цели. Екологичната оценка на НПДЕВИ поставя допълнителни изисквания към развитието 

на енергията от възобновяемите енергийни източници с оглед опазване на околната среда. 

По отношение на вятърната енергия се поставят ограничения за по-нататъшно развитие на 

вятърната енергетика в определени райони на страната – Добруджа, Източните Родопи и 

Бургаския регион, в т.ч. и Община Айтос, както и в територии в съседство с някои защитени 

зони от Екологичната мрежа Натура 2000 г., където се опазват видове, особено чувствителни 

към ветрогенератори. 

 

 
Фигура 6-11: Карта на ограниченията за нови ветроенергийни проекти в периода на действие на 

НПДЕВИ от август 2012 г. до 2020 г.       Източник: МОСВ 
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Добивът на вятърна енергия по Черноморското крайбрежие среща сериозна екологична 

съпротива, поради огромната вреда, която вятърните турбини биха нанесли на птиците, 

прелитащи през района. Инвестиционните предложения за изграждане на ветрогенератори са 

включени в Приложение 2 на ЗООС и за тях необходимостта от ОВОС се преценява за всеки 

отделен случай. Плановете за развитие на енергийния сектор на национално и регионално 

ниво, както и регионалните планове за развитие са предмет на задължителна екологична 

оценка, съгласно ЗООС. Изграждането на ветроенергийни паркове в строго защитени 

територии (резерват, поддържан резерват и национален парк) е изрично забранено. 
 
6.3. Водна енергия 
Водноелектрическите централи имат ключова роля в изпълнението на целите за периода до 

2020г. в областта на възобновяемата енергия, както и в инициативите за намаляване на 

парниковите газове. Водната енергия е силно зависима от географското местоположение на 

страната. България е страна с големи възможности за изграждане на водноелектрически 

централи. От особена важност са малките енергийни мощности, решаващи големи, местни 

проблеми. 

 

Хидроенергетиката е възобновяема, незамърсяваща енергетика. Тя не предизвиква никакви 

емисии от парникови газове и не произвежда токсични отпадъци. Водната енергия може 

също да се използва за покриване на нуждите от електроенергия по време на променливо 

търсене. Въпреки че не е възможно да се съхранява електрическа енергия в голям мащаб, 

водата може да се задържа в големи резервоари с помощта на язовири или бентове. Това е 

обикновен и лесен начин за съхраняване на потенциалната енергия. Нещо повече, 

водноелектрическата централа може да достигне максималната си мощност в рамките на 

няколко минути. За сравнение, при ТЕЦ отнема няколко часа, за да се достигне пълната 

мощност, а при атомната електроцентрала това отнема четири пъти по-дълго време. 

 

Ползите от хидроенергията и по-конкретно потенциала на течащата вода, са били известни и 

използвани още от древни времена. Водноелектрическите централи са екологосъобразни, те 

са стабилен и сигурен източник за производството на електроенергия. Хидросъоръженията 

са изключително ефективни по отношение на експлоатационните разходи, които са 

сравнително ниски, благодарение на високата степен на автоматизация на отделните 

енергийни блокове. Изключително предимство на хидросъоръженията е тяхната роля при 

наводнения. 

 

Енергийният потенциал на водния ресурс в страната, използван за производство на 

електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. ВЕЦ са най-

значителният възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс на 

страната. С цел увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на 

замърсители и парникови газове от ТЕЦ, изпълнението на проекти за изграждане на нови 

хидроенергийни мощности е приоритет. 

 

6.3.1.Оценка на потенциала 

В България хидроенергийният потенциал е над 26 500 GWh (приблизително 2 280 ktoe) 

годишно. Съществуват възможности за изграждане на нови хидроенергийни мощности с 

общо годишно производство около 10 000 GWh (приблизително 860 ktoe) годишно. 

Представена е оценка на теоретичния енергийния ресурс на водната енергия в пет основни 

речни басейна. 
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Таблица 6-07: Водно енергиен теоретичен потенциал по речни басейни 

Речни басейни 
Ресурс (годишен) 

GWh ktoe 

Дунавски 6 570 565.0 

Черноморски 603 51.8 

Беломорски 13 907 1 196.0 

Река Дунав 5 450 468.7 

Други 10 0.9 

ОБЩО: 26 540 2 282.4 

 

 
Фигура 6-12: Процентно разпределение на водно енергийния теоретичен потенциал по речни 

басейни 

 

Въпреки огромните ползи от използването на ВЕЦ, възможностите на Община Айтос са 

ограничени. Речният отток на повърхностно течащи води е подчертано сезонен и скромен по 

обем. Основен речен басейн е басейна на река Айтоска, попадащ в Подбасейн 

Севернобургаски речен комплекс. Водния ресурс на общината се обуславя и от реките 

Ахелой, Съдиевска, Славеева и техните притоци. В района протичат малки реки, които 

формират малки водосборни области. Съгласно ОПОС на Община Айтос 2015-2020г. на 

територията на общината има 30 язовира и са създадени 46 броя изкуствени повърхностни 

водни тела-язовири. Два от тях са изградени на река Славеева и западното й дере. В района 

на село Съдиево също има 2 язовира. 

 

Като цяла водните течения на територията на Община Айтос се характеризират с 

непостоянен режим. Анализът на водните ресурси на Община Айтос показва, че 

съществуващите реки и водни обекти не са подходящи за добив на електроенергия в средни 

и големи ВЕЦ. С развитие на технологиите за усвояване на енергията на бавнотечащи води е 

възможно да се инсталират малки такива съоръжения каскадно по течението на реките, както 

и на изкуствените водоеми. Хидрокинетичните електрогенератори са малки по размер, не 

изискват язовирни стени, което ги прави лесни за транспортиране в отдалечени и изолирани 

райони.В случай на проявен интерес и при заявка от страна на инвеститори, следва подробно 

да бъде обследвана екологичната и финансова рентабилност на всеки предложен проект.  
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6.4.Геотермална енергия 

Геотермална енергия е топлинната енергия, съдържаща се в земните недра. Просмукваните 

през земната кора води, слизат към центъра на земното ядро и се нагряват до високи 

температури от горещите скали. Една част от загрятите води се издига обратно до земната 

повърхност във вид на горещи извори и гейзери. Друга част от водите остават затворени под 

повърхността. Тези горещи води образуват т. нар. геотермални резервоари - екологично 

чисти неизчерпаеми източници на геотермална енергия. Практически земната кора 

представлява неизчерпаем източник на топлина и спада към т. нар. възобновяеми енергийни 

източници. 

 

 
Фигура 6-13: Геологическа картина на геотермалната енергия 

 

Тази енергия е екологично чист, неизчерпаем и устойчив ресурс. Тя е резултат от 

извличането на топлинната енергия, съдържаща се, както в плитките слоеве на земята, в 

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

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

скални маси - магмата. Важно е да се знае, че температурата на земната кора на дълбочина 3 

метра е около 12-16 °С. При това тази температура остава постоянна независимо от сезона. 

 

Геотермалната енергия (топлинната енергия от земните недра) извлечена чрез термопомпи 

може да се използва за: 

 Отопление и охлаждане на сгради. 

Приложението на термопомпите за климатизация в жилищния и индустриалния сектор е 

алтернатива на конвенционалните системи изградени от чилър и котел. Практически една и 

съща машина, посредством реверсивен вентил, е в състояние да смени функциите на 

изпарителя и кондензатора, и така да доставя топлина през зимата и обратното - прохлада 

през лятото. Такава термопомпена система „отопление-охлаждане” е много ефективна и има 

по-кратък срок на изплащане на първоначалната инвестиция.  

 Загряване на вода за битови нужди 

Термопомпата може да осигури целогодишно снабдяване с евтина топла вода за бита с 

температура 60 °С дори през лятото. 

 Загряване на вода за басейни и др. 

Геотермалната термопомпена инсталация за отопление на къщата може да се използва и за 

затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа 
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желаната температура на сградата и да отвежда излишната топлина към басейна през 

пролетта и есента. Тази система прави геотермалното отопление още по-ефективно. 

 

Геотермалната енергия има уникалното предимство да не зависи, както от климатичните 

условия, така и от денонощието – няма значение дали е ден или нощ, дали е слънчево или 

облачно. Достъпът до източниците на геотермална енергия може да бъде директен чрез 

местата за директно освобождаване на геотермалната енергия във вид на термални извори – 

хидрогеотермални източници или чрез извършването на сондажи, с цел достигането на 

ресурса. 

 

Ресурсите на геотермална вода могат да бъдат класифицирани според своята температура и 

област на приложение, както следва:  

 Геотермална вода с „ниска температура“ – нископотенциални източници на 

геотермална вода (с температура от 10°С до 100°С). Използват се за отопление, оранжерийно 

производство, индустриални процеси и за бално-лечебни процедури, за производството на 

топлинна енергия, главно за отопление на сгради, басейни и др. Приложима навсякъде 

технология са земно свързаните термопомпи, които използват подпочвени води с малка 

дълбочина. Средно разходът на електроенергия за помпите, спрямо получаваната полезна 

топлина е 1 към 4.8, което означава, че ако консумираната мощност е 1 киловат, то 

отоплителната мощност е 4.8 киловата.  

 Геотермална вода със „средна температура“ - към този клас се причисляват 

находищата на подпочвени води под налягане с температура между 90°С - 180°С. При 

температура на водата, по-висока от 100°С, нейното приложение е предимно при 

производството на електроенергия, като след това отпадната топлина отново може да се 

преизползва. 

 Геотермална вода с „висока температура“ - в този случай се използват находища на 

суха или наситена пара с температура между 200°С до 350°С за производство на 

електрическа енергия. 

 

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

конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на 

геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите 

технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато 

използването на енергоизточника може да продължи векове. 

 

6.4.1.Оценка на потенциала 

Към хидротермалните ресурси се отнасят всички разкрити геотермални източници на 

термални води. Голяма част от разкритите източници в България не са изучени по отношение 

на запасите и дебитите, с които могат да работят. Това се дължи на това, че голяма част от 

тях са открити при сондиране за други цели. Българската територия е богата на минерални 

води с температура в интервала от 20℃ до 100℃. Температурата на водата не е по-висока от 

50℃ за около 72% от разкрития ресурс на находищата, а дебитът им варира между 1 и 20 l/s 

за 75% от тях. Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в 

интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит. 

 

Оценката на потенциала на геотермалната енергия може да се извърши на основата на 

геоложките проучвания за геотермалните аномалии за територията на страната. Оценки на 

геотермалния потенциал е извършен от Международната геотермална асоциация и БАН. 

Съгласно доклада на Международната Геотермална Асоциация общата инсталирана 

мощност на геотермалните системи е 100 MWt. В страната е усвоена само част (около 23%) от 

разкрития топлинен потенциал на водите (440 MWt). Заедно с прогнозните ресурси общият 

дебит на термалните води може да достигне от 5100 1/s до 6400 1/s, a енергията, която може 
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да се извлече от тях, при снижаване на температурата до 15°С, е оценена на около 751 MWt. 

Сравнение на достъпния потенциал за производство на геотермална енергия и инсталирана 

мощност в България според доклад на БАН е представено на следващата фигура: 

 
Фигура 6-14: Инсталирана мощност и достъпен потенциал за производство на геотермална енергия 

в България 

 

При оценка на възможностите трябва да се вземе под внимание: достъпния в съответния 

регион геотермален потенциал; гъстотата на населението или наличието на голям 

консуматор; разстоянието между източника на термална енергия (сондажа) и съответния 

потребител (населено място); конкурентната система за топлоснабдяване (конкурентното 

гориво). Ако, което и да е от горепосочените условия не отговаря на определени изисквания 

за икономическа ефективност не може да се приеме, че съществува реална възможност за 

реализация на подобен проект. 

 

 
Фигура 6-15: Процент на достъпния потенциал на геотермалната енергия в България по региони, 

(Достъпен потенциал, Иконом. Форум, София 2001 г.) 
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Таблица 6-08: Достъпен потенциал на геотермалната енергия в България по региони 

Регион Достъпна 

мощност 

Достъпен потенциал, Иконом. 

Форум, София 2001 г. 

 MW ktoe/год. 

Северозападен Видин  8.3 5.6 

Северен централен Русе  70.2  55.8 

Североизточен Варна  126.7  107.4 

Югоизточен Бургас  14.4  12.7 

Южен централен Пловдив  103.8  81.0 

Югозападен София  115.9  87.1 

ОБЩО  439.3  349.6 

 

Обособени са 4 основни области хидротермални ресурси в България, с характерни 

геотермални аномалии в тях: Мизийска платформа; Предбалкан; Средногорска тектонска 

зона и Рило – Родопски масив. Територията на Община Айтос попада в аномална зона: 

Айтоска гребенова структура (40°C) на Средногорска тектонска зона. Зоната се 

характеризира с разломен тип на термичните аномалии. Поради дълбочината на разломите е 

на лице повишен топлинен поток За голяма част от аномалиите в зоната, в дълбочина са 

отложени скали с нисък коефициент на топлопроводност, който действа като топлоизолатор 

(екран), и по-този начин се запазва висока температура в дълбочина. 

 

Община Айтос е богата на минерални водни ресурси-топли и студени. Те имат лечебни 

качества. На територията на общината са разкрити минерални води и сондажи, една част от 

които са въведени в експлоатация със стопански цели. 

- Сондаж Б-75 до “Резистори” АД с дебит 5 l/s и температура +44℃. 

- Сондаж Б-18, разположен в двора на мелничния цех, с дебит 5 l/s и температура 

+44℃. 

- Сондаж Б-111, намиращ се до ябълковата градина по пътя за София вдясно, с дебит 

22l/s и температура 54℃. Няма каптаж, няма изградена охранителна зона; 

- Сондаж Б-80, намиращ се до градския стадион, с дебит 2,7 l/s и температура 36℃. 

 

Минерални извори - с. Съдиево. Намират се източно от гр. Айтос. Направени са три сондажа: 

- Сондаж Б-20, разположен на един километър северно от с. Съдиево, с дебит 11,551 l/s 

и температура 23,3℃. Химични свойства - субтермална, прясна, хидрокарбонатно-

карбонатно-натриева, алкална по рН, твърдост - много мека (хидрокарбонатна твърдост от 

0,1 до 0,3 mg/еqv/l), флуор до 7 mg/l, което я прави негодна за питейно водоснабдяване. 

Експлоатира се без помпа, на самоизлив. Подходяща е за лечение. 

- Сондаж Б-88 - водата е хидрокарбонатно-натриева с обща минерализация 436,7 mg/l, 

неагресивна. Не отговаря по БДС за питейни нужди. 

- Сондаж Б-94 - има дебит на водата 0,017 l/s и температура 34℃. Намира се на 1 km от 

с. Съдиево до сондажите Б-20 и Б-88. Водата в него се намира на 42 m от повърхността на 

земята. Той се наблюдава, но не се използва. 

 

Нямат стопанско значение и също не се използват следните сондажи: 

- Сондаж Б-63 - намира се в зона “А” на сондаж Б-75, до „Резистори”- АД. Има дебит 

1l/s и температура на водата 41℃. 

- Сондаж Б-13 - до чешма „Лъджата”, дебит 12 l/s. 

 

Наличието на минерални води на територията на Община Айтос предлага възможности за 

стопанското им използване. Според физико-химичните им качества те могат да бъдат 
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използвани в няколко направления: за лечебни цели; за питейни нужди - възможности за 

бутилиране; за хигиенно-битови нужди; за оранжерийно производство и зеленчуци. 

 

Използването на геотермалните ресурси изисква значителни първоначални инвестиции за 

изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни 

мрежи, като за всеки конкретен случай трябва да се изготвят анализи на термичните 

параметри и да се разработят проекти, посочващи най-подходящата технология. 

 

6.5. Енергия от биомаса 

Биомасата се счита за един от най-добрите примери за неконвенционален източник на 

енергия. Тя също така се счита и за подходяща алтернатива на изкопаемите горива при 

производството на електроенергия. Направленията, в които може да бъде класифицирана 

биомасата са по сектори (селско стопанство, горско стопанство, промишлен и градски 

сектор), от които произхожда и според същността на биомасата (енергийни култури или 

отпадъци и остатъци). Основните ресурси, които позволяват използването на биомасата като 

енергиен източник са: 

 Дървесина – дърва за огрев, отпадна дървесина от горското стопанство и 

горскостопанските работи и др.; 

 Енергийните култури – бързо растящи дървесни видове и маслодайни култури за 

производство на течни биогорива; 

 Селскостопанските отпадъци – твърди отпадъци от земеделски култури и течни 

отпадъци животни и др.; 

 Индустриални отпадъци – твърди (хартия, талаш, стърготини и др.) и течни (от 

хранително вкусовата промишленост и др.); 

 Градските отпадъци – твърди (органични твърди фракции от домакинствата и 

търговския сектор – над 70% от нетретираните отпадъци подлежат на биологично разпадане) 

и течни (отпадни води); 

 Утайките от пречиствателните станции. 

 

Като основни предимства на биомасата могат да се посочат фактът, че е възобновяем 

енергиен източник и широката й достъпност, при това в големи количества. Нейни 

предимства се явяват и сравнително по-ниската цена, неголямата инвестиция, свързана със 

създаването и експлоатацията на подобна станция, възможността полезно да се оползотворят 

част от акумулираните отпадъци. Насърчаването на използването на биомаса играе важна 

роля и в достигането на целите на Европейската комисия по отношение на климатичните 

промени.  

 

Категориите биомаса описани в Националната дългосрочна програма за насърчаване 

използването на биомаса за периода 2008-2020 г. са: 

 Отпадна и неизползвана биомаса включва: остатъци от горскостопанските дейности 

(клони и вършина), възможно увеличение на добитите количества дървесина от горското 

стопанство, индустриални дървесни отпадъци (дървесни стърготини, кори, изрезки, черна 

луга и др.), строителни дървесни отпадъци, твърди селскостопански отпадъци (слама, 

царевични и слънчогледови стъбла, лозови пръчки, клони от резитба на овощни 

дървета,тютюневи стъбла), тор от животновъдни ферми, твърди битови отпадъци, утайки от 

пречиствателни инсталации за отпадни води, отпадно готварско олио. 

 Компост: продукт, получен от естественото разграждане на растителни и други 

биоразградими отпадъци под въздействието на бактерии и други микроорганизми при 

наличието на достатъчно количество кислород, влага и при постоянна температура.  

 Енергийните култури включват: едногодишни енергийни култури (зърнена култура, 

прибрана заедно със сламата, зърнена култура, картофи, захарно цвекло, слънчогледово и 
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рапично семе и др.), а също и многогодишни енергийни култури (бързорастящи дървесни 

видове – топола и акация, бързооборотни насаждения от върба или топола, слонска трева и 

др.). 

 

Възможните методи за преобразуване на биомасата в енергия включват: директно изгаряне с 

оползотворяване на топлината, газификация или пиролиза (при която се получава горивен 

газ) и бърза пиролиза (при която се получава течен горивен продукт). Твърдите 

селскостопански отпадъци могат да се използват и като гориво за стирлингови двигатели. 

Съществуват методи за производство на етанол от целулозните компоненти на биомасата, 

както и на въглеводороди от нейните лигнинови компоненти. От всички изброени методи, 

най-ефективно е директното изгаряне. Основно предимство на биомасата пред 

конвенционалните органични горива е възможността от биомасата да бъдат произведени 

всички компоненти, които се получават от другите горива, но с много по-ниски нива на 

въглеродни емисии в атмосферния въздух и намалено отрицателно въздействие върху 

околната среда. 

 

Един от възможните начини за оползотворяване на отпадъците от животновъдството се 

основава на анаеробното разлагане. Продуктите, които се получават при този процес са: 

 

Биогаз 
смес от метан (50-60%) и въглероден диоксид, както и малки количества 

водород и въглероден сулфид 

Кисел остатък 

от разлагането 

представлява органично вещество, съставено от лигнин, хитин и редица 

минерални компоненти. Може да се използва като компост или съставка 

в строителни материали 

Луга богата на хранителни вещества и може да се използва за наторяване 

 

Най-голямо значение и приложение от енергийна гледна точка има биогазът, който може да 

се използва като гориво за котли или бутални двигатели. Биогаз е горивен газ, който се 

получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие 

на кислород) среда. Получаваният в природата при естествена ферментация газ се нарича 

„блатен газ“. За производството на биогаз са необходими специални съоръжения, в които се 

вкарва определено количество суровина в зависимост от размера на помещението и целите, 

за които се произвежда. Суровина за производството на биогаза могат да бъдат органични 

комунални, и селскостопански отпадъци, органични отпадъци от хранително-вкусовата 

промишленост, както и целенасочено отгледани енергийни растения. 

 

За производство на биогаз от животински и растителни земеделски отпадъци, енергийното 

оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне. Най-често за 

директно изгаряне се използват дърва за горене и отпадъци от селскостопанска и горска 

продукция. От една страна от селскостопанската продукция се получават големи количества 

отпадъци, а от друга тяхната цена е много ниска, защото разходите за обработка се включват 

в себестойността на основната селскостопанска продукция. Тази технология на 

преобразуване на биомаса има силен негативен ефект върху околната среда, което е и 

основен недостатък на процеса. В сурово състояние дървесната маса е с високо съдържание 

на вода, което намалява значително топлотворната ѝ способност. Това налага уплътняване на 

раздробената биомаса, чрез което се подобряват свойствата на биогоривата. Уплътнените 

биогорива са с подобрена енергийна плътност, по-добро транспортиране, ниско 

влагосъдържание, устойчивост на съхранение и ниско отрицателно влияние върху околната 

среда. Получените високоплътни горива се наричат биопелети и биобрикети. Процесът на 

пелетизиране и брикетиране на растителната биомаса се осъществява в няколко етапа - 

смилане, пренасяне, сушене до минимална зададена влажност, пресоване, охлаждане, 

складиране и опаковане. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Производството на енергия от източници на биомаса специално използвани за това, 

например плантации, които са източник на дървесина, се нарича производство “затворен 

цикъл”. Основно преимущество е също, че биомасата съдържа много ниска концентрация на 

сяра, за разлика от фосилните масла и въглищата, и че пепелта, която се отделя при горенето 

на биомасата може да бъде полезна за почвата. Все пак, няма перфектни процеси, така че 

емисиите и отражението върху околната среда при процесите, свързани с биомасата, могат 

да предизвикат и възражения. 

 

Биомасата и по-специално дървесината е с най-голям принос от всички ВЕИ в енергийния 

баланс на страната. Енергията, получена от биомаса е 2,8 пъти повече от тази, получена от 

водна енергия. На фона на оценката на потенциала от биомаса може да се твърди, че 

употребеното за енергийни нужди количество биомаса в страната не е достигнало своята 

максимална стойност. Трябва да се вземе под внимание, че битовият сектор сега е основния 

консуматор (86%) на биомаса (почти изцяло дърва за огрев) в страната.  

 

В природата биомасата е широко разпространена, но не е концентрирана на едно място. Ето 

защо, физическото концентриране на биомаса на едно място изисква транспортни разходи, 

които намаляват общата ефективност. Ключът към икономическото използване на 

биогоривата е да се обвърже процесът на производство на енергия с наличието на доставки 

от биомаса, например дървопреработващи предприятия, предприятия за обработка на 

земеделски култури, птицеферми и животновъдни ферми, депа за битови отпадъци и станции 

за обработка на отпадъчни води. От всички ВЕИ най-голям неизползван технически 

достъпен енергиен потенциал има биомасата. Неговото усвояване в близко бъдеще е 

безспорен национален приоритет. Нарастването на употребата на биомасата, във всичките й 

форми и разновидности, трябва да става със скорост по-висока от нарастването на БВП. 

Какъвто е случаят с всички възобновяеми източници на енергия – трябва първо да се 

идентифицират наличностите на енергийни източници и едва след това да се изгражда 

предприятие за получаване на енергия. 

 

6.5.1. Оценка на потенциала 

Оценката на потенциала от биомаса изисква изключително внимателен и предпазлив подход, 

тъй като става дума за ресурси, които имат ограничен прираст и много други ценни 

приложения, включително осигуряване прехраната на хората и кислорода за атмосферата. 

Затова подходът е да се включват в потенциала само отпадъци от селското и горско 

стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не намира друго приложение и 

отпада по естествени причини без да се използва. Обобщени данни за потенциала и 

приложението на източниците на биомаса в България са дадени в Националната дългосрочна 

програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г. 

 
Таблица 6-09: Потенциал на биомаса в България 

Вид отпадък ПОТЕНЦИАЛ 

Общ Неизползван 

 ktoe ktoe % 

Дървесина  1110 510 46 

Отпадъци от индустрията  77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци  1000 1000 100 

Селскостопански животински отпадъци  320 320 100 

Сметищен газ  68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини  117 117 100 
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Използването на биомаса се счита за правилна стъпка в посока намаляване на пагубното 

антропогенно въздействие, което модерната цивилизация оказва върху планетата. Биомасата 

е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. Биомасата е местен и възобновяем ресурс. 

Горите са основният източник на биомаса на територията на Община Айтос. Горският фонд 

на територията на Община Айтос се управлява от ДГС „Айтос. Горската площ заема 10104,7 

ха от общата площ на общината. Те осигуряват главно дърва за огрев. Дървесните отпадъци, 

могат да се преработят на трески или пелети и др. Сечите в горите на общината се провеждат 

за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, 

заложени в горскостопанските планове и програми, при условия и по ред, определени в 

Наредбата на МЗХ по чл.101, ал.3 от ЗГ. 

 

На следващата фигура е представена добитата дървесина, в m
3 

на територията на Община 

Айтос за периода 2016г.-2018г., която общо е 2601 m
3
. 

 

 
Фигура 6-15 : Добита дървесина на територията на Община Айтос за периода 2016г.-2018г., в m

3 

Източник: ДГС „Айтос“ 

 

Дървата за огрев се използват за директно изгаряне в примитивни печки, с нисък КПД (30-

40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата 

съвременни котли е все още незначителен, поради ограничени финансови възможности. 

Използването на съвременни котли може да повиши до два пъти полезното количество 

топлина, получавано от дървата за огрев, което е равностойно на двукратно увеличаване на 

потенциала без да се увеличава потреблението. 

 

За територията на общината няма данни за т.нар. „енергийни култури“, които се отглеждат 

специално за производство на биомаса. Климатичните и почвените условия определят 

отглеждането на зърнени култури (жито и ечемик), слънчоглед, лозя и развитие на 

овощарство. Твърдите селскостопански отпадъци се генерират при отглеждането на 

земеделски култури и тяхното количество е в пряка зависимост от добитата годишна реколта 

и реколтираните площи. Сламата е твърд селскостопански отпадък, който се използва 

основно в растениевъдството и животновъдството. Една част от нея може да се използва в 

животновъдството, а останалата да се изгаря в подходящи котелни уредби и добитата 

енергия да се оползотворява за енергийни нужди. Останалите видове твърди 

селскостопански отпадъци нямат друго приложение и делът на използваните за енергийни 

цели количества е съобразен с максималните възможности за събирането им.  
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Животновъдството е развит сектор в Община Айтос. Това предполага, че технологията на 

анаеробно асимилиране може да се приложи успешно на територията ѝ. За осъществяване на 

тази технология обаче, се срещат трудности, които се изразяват в необходимостта от голям 

размер първоначални инвестиции за изграждане на специалните съоръжения, инсталации и 

цехове, както и липсата на квалифицирани специалисти в тази област. Основният проблем за 

усвояването на биогаз в общината е, че животните се отглеждат в малки ферми или 

единично, което възпрепятства ефективното събиране и оползотворяване на отпадъците. 

Други съществени проблеми са значителните инвестиции за изграждането на съвременни 

инсталации; намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове); неефективна 

работа през зимата. 

 

Използването на биомаса в бита и за производство на топлинна енергия има значителни 

екологични предимства пред всички традиционни горива. Много изгодно е заместването на 

течни горива, използвани за отопление в училища, болници и други консуматори в сферата 

на услугите. Освен намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферата, използването на 

дървесина, като по-евтино гориво, във всички споменати обекти, ще доведе до икономия на 

средства, които могат да бъдат използвани за изплащане на направените инвестиции в 

необходимите съоръжения. Голямо значение има поощряване използването на по-ефективни 

съоръжения за изгаряне на дървесина с малка мощност за бита в общината. В резултат на 

повишаване КПД ще бъде ограничен ръста на потребление на дърва за огрев при значително 

нарастване на заместваното количество други горива и намаляване разходите на 

домакинствата за отопление. 

 

6.5.2. Биомаса чрез създаване на „енергийна гора“ 
Известно е, че дървесината е най-големият източник на биоенергия, която се използва от 

хиляди години за производство на топлина, а напоследък и на електричество. Горско-

дървесната биомаса, може да се използва като суровина за производство на брикети, пелети 

и др. твърди горива, като гориво за комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия, за директно изгаряне за отопление и топла вода за бита и др. Има и много други 

видове биомаса - като отпадъците от дърводобива и дървопреработката, растения, остатъци 

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

отпадъци. Освен че, по-голямата част от ресурсите на биомаса са възобновяеми, те могат да 

се възстановяват и чрез засаждане и засяване, в т.ч. и чрез създаване на енергийни култури 

от бързорастящи дървесни, храстови и тревни видове- изключително подходящи за биомаса.  

 

В световната практика са разработени специализирани технологии за производство на горска 

и селскостопанска енергийна биомаса. За целта в енергийни специализирани култури се 

използват бързо растящи горски видове, които за кратко време произвеждат огромно 

количество биомаса (до 60-80 t/hа) и селскостопански култури с високо съдържание на 

енергия). Към специално произведената енергийна биомаса се отнасят и странични продукти 

и остатъци от други приложения на културите, които също могат да се използват за 

генериране на биоенергия. Те се създават от бързорастящи дървета с мека и твърда 

дървесина, които се използват след пет до осемгодини от засаждането им. Те включват 

хибридни тополи, хибридни върби, клен, канадска топола, ясен, орех и чинар. Поради 

високата си продуктивност до 60 t/hа те се явяват и основен средообразуващ фактор, като на 

всеки тон дървесина поглъщат около 1,9 t СО2 и отделят по 1,4 t О2. Прието е с термина 

биомаса да се обозначава продуцираната от растенията първична органична материя. 

Биомасата е възобновим природен енергиен ресурс, а при създаването й се акумулира 

въглеродния диоксид от въздуха и се отделя кислород, с което се ограничава парниковия 

ефект, водещ до глобално затопляне на Земята. България разполага със значителен горски 

ресурс и неговото устойчиво управление и развитие допринася, а може и да спомогне за 
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производството на значително по-големи количества топло и електроенергия, както и да 

доведе до намаляване на парниковите газове в атмосферата. Горските територии заемат над 

една трета от територията на страната. Като видово разпределение по заемана площ – 

доминират широколистните гори- 69,5% спрямо иглолистните- 30,5%. 

 

Потенциалът за производство на енергия от биомаса е много голям и дори може да 

надхвърли хидроенергийния. Понастоящем биомасата заема дял от около 3,6% от 

консумацията на първична енергия, основно за отопление. Разработването на дървесните 

ресурси с цел употребата им като биомаса за получаване на енергия би довело до покриване 

на над 9% от крайното енергийно потребление в страната. Съществуващите мощности, 

работещи на биомаса обаче са твърде скромни. 

 

Енергийната гора е инструмент за постигане на трайна суровинна стабилност. Според 

даннни на ФАО, най-широко разпространеният източник на биомаса са краткотурнусните 

горски култури (ползване на втората, третата или петата година). Те са специфична форма на 

отглеждане на дървесни видове, при което са съчетани принципите и изискванията на 

конвенционалното лесовъдство и обикновеното земеделие. По принцип се създават при по-

голяма гъстота, върху ниско продуктивни за селскостопанско производство площи, 

изтощени в следствие ерозионни процеси и интензивно или продължително отглеждане на 

земеделски култури, на трудно достъпни терени – стръмни склонове, крайбрежни и заливни 

земи, терени не подходящи за работа със земеделска техника и т.н. Всъщото време следва да 

отбележим, че тополи, върби и елша, а напоследък и модерната вече пауловния, могат да се 

отглеждат върху преовлажнени терени, неподходящи за други култури. Дървесните видове 

за производство на биомаса задължително трябва да притежават следните качества: 

способност за вегетативно размножаване; бърз растеж в млада възраст; устойчивост спрямо 

болести и насекомни вредители; студоустойчивост; добър прираст; висококачествена 

дървесина; интензивна издънкопроизводителна способност след прибиране на надземната 

биомаса. Характерна особеност на този тип култури е, че те изискват много работна ръка. 

 

Според експертите по създаване и отглеждане на енергийните култури, продължителността 

на ротацията зависи от интензивността на отглеждане и от растежните особености на 

избраните растителни видове. Залесяването на бързорастящи дървета се извършва през 

пролетта (края на месец март и не по-късно от месец май). В първата фаза от живота си 

растенията израстват много бързо, като за кратко време се произвежда голямо количество 

енергийна маса. Дърветата се изрязват през равни периоди от време. При по-дълга ротация се 

формират по-дебели стъбла, с по-висококачествена и по-изравнена дървесина, отколкото при 

по-късите ротации. Проучванията у нас и в чужбина показват, че икономически най-изгоден 

е период на ротация от 3 до 5 години. С известно вариране, в зависимост от избрания 

дървесен вид и месторастене, растежните показатели след четвъртата година спадат и се 

налага сеч. След използването на реколтата, стъблата отново израстват и след период от 2 до 

10 години е възможна нова реколта. След първата реколта, силата на израстване се 

увеличава, но след 25-30 години добивът намалява и се препоръчва изкореняване и ново 

засаждане, при което може да се използва същата земя. За създаването на краткотурнусните 

горски култури при ротация 3-7 години в умерения климатичен пояс, към който се отнася 

нашата страна, най-подходящи са върбите (Salix sp.), тополите (Populus sp.), елшите (Alnus 

sp.) и трепетликите (Populus tremula L., P. tremuloides Mich.). Върбите са подходящи за 

кратки интервали от 2 до 5 години при добив от 0,7 до 1,5t суха маса на декар и година. 

Акацията има по-висока отоплителна стойност, при прибиране на реколтата само около 35 % 

влага (топола и върба около 55 %), добра запалимост и вирее дори на сухи, песъчливи и 

горещи места много добре. За да израсне тополата има нужда от много голямо количество 

вода. Освен тях краткотурнусни горски култури могат да се създават и от бързорастящи 

широколистни видове като явор, ясен, черен орех, платан, пауловния. 
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За употреба, складиране и продажба, стърготините трябва да се изсушат поне до 30 % 

съдържание на влага. Добивът на декар и година е от 0,7 до 1,5 t абсолютно суха продукция, 

а добивът на топола може да достигне до 2t на декар и година.  

 

Основно предимство на енергийната гора е, че само с едно засаждане енергийните растения 

дават дългогодишен добив, който е до 4 пъти по-висок от този при обикновена гора. 

Енергийната гора предлага естествена защита за животните, почвата се олекотява от 

дълбоките корени и се обработва по-малко в сравнение с обичайното земеделие. Като 

предимства на енергийната гора са липсата на необходимост от използването на пестициди и 

торене за растежа на дърветата и фактът, че енергийните растения не изхвърлят въглероден 

диоксид, което означава, че при изгаряне на биомасата дървото не произвежда СО2. При 

процеса на горене на биомасата не се освобождава повече СО2 от свързания в растителната 

маса чрез фотосинтезата. Културите за биомаса могат да ограничат водното замърсяване по 

редица начини. Енергийните култури могат да се отглеждат в по-трудни за обработване 

земи, в наводнявани райони, както и в периодите между две реколти. Във всеки от тези 

случаи посевите укрепват почвата и с това намаляват ерозията. Те ограничават и изтичането 

на хранителни вещества, с което предпазват водните екосистеми. Сянката, хвърляна от тях, 

може дори да подобри местообитанията на редица водни видове, като рибите. Повечето 

енергийни култури са многогодишни, което налага по-рядко използване на земеделска 

техника и почвата се запазва от разрушаване. Енергията от биомаса може да намали водното 

замърсяване и чрез улавяне на метана, чрез анаеробно усвояване, от басейните за животинска 

тор във фермите за отглеждане на крави, свине, птици и др. 

 

В Закона за горите в чл.88, ал.5, т.2 е дадена възможност, плантациите от дървесни и 

храстови видове, създадени с цел ускорено производство на биомаса да не се стопанисват 

като гора, т.е. без режим. Освен това, в Закона за горите са дадени възможности за 

дългосрочни договори за аренда и наеми – до 30 години за държавни и общински горски 

територии, което би насърчило създаването на енергийни култури. При реализиране на 

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

за да се анализират в дълбочина различните бързо-растящи видове и да се оцени техният 

потенциал. Препоръчително е паралелно с изграждането на масиви с енергийни гори да се 

пристъпи и към смяна на горивната база, там където все още тя е на течно гориво. Към 

настоящия момент има само спорадични опити за създаване на подобни култури. 

 

6.6. Използване на биогорива в транспорта 

Биогоривата са получени в резултат на обработка на биомаса, която от своя страна е 

възобновяем източник. Те са транспортни горива, получени от органични материали. Все 

още на биогоривата се гледа като на алтернатива на конвенционалните горива, но в 

контекста на нарастващите цени на горивата, тяхната практическа изчерпаемост и 

глобалните цели за намаляване емисиите на парникови газове и опазване на околната среда, 

поставят биогоривата на една нова позиция – гориво на бъдещето. Биогоривата 

представляват директен заместител на изкопаемите горива в транспортния сектор и могат 

лесно да бъдат интегрирани в системата за снабдяване с горива, като могат да заместят 

конвенционалните такива (дизел и бензин) при моторните превозни средства.  

 

Известно е, че за производството на биогорива могат да се използват както отпадна биомаса, 

така и специално отгледани за целта селскостопански култури. Биогоривата могат да 

заместят директно изкопаемите горива в транспортния сектор и да се интегрират в системата 

за снабдяване с горива. Към момента основните биогорива с пряко приложение в 

транспортния сектор са биоетанолът и биодизелът. Суровините, използвани за производство 
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на биодизел, са маслодайни култури като слънчоглед и рапица. За производството на 

биоетанол се използват предимно захарно цвекло, пшеница и царевица. 

 

Процесът, използван за производство на биодизел, обикновено е трансестерификация, при 

който се смесват органични растителни масла с алкохол (етанол или метанол) в 

присъствието на катализатор, при което се получават етилови или метилови естери на 

мастните киселини. Като предимства на дизела се посочват отсъствието на серни съединения 

в състава му, по-добрите му смазочни качества, по-високото цетаново число от това на 

конвенционалното дизелово гориво и други. Недостатъците му са свързани с въздействието 

му върху частите на двигателя и най-вече върху тези на гориво-захранващата система. 

 

Основната технология за производство на биоетанол е ферментацията на използваните 

растителни суровини. Като гориво биоетанолът има редица предимства. С използването на 

биоетанол част от вредните емисии могат да бъдат намалени. Биоетанолът е биоразградим и 

в много по-малка степен токсичен от изкопаемите горива. В допълнение, използването на 

биоетанол в определени конструкции двигатели може да подпомогне намаляването на 

количеството въглероден монооксид, произвеждан от превозните средства, което би се 

отразило благотворно върху качеството на въздуха. Като предимство на биоетанола може да 

се посочи и лекотата, с която той може да бъде интегриран в съществуващите горивни 

системи на транспортните средства. Освен биоетанола и биодизела в транспорта е възможно 

използването и на други продукти като етил-тертио-бутил-етер (ЕТБЕ), биометанол, 

диметилетер и др. 

 

Често, въз основа на използваните суровини и прилаганите технологии за производство на 

биогоривата, те се разделят на биогорива първо и второ поколение. Биоетанолът и 

биодизелът, произведени по стандартните технологии за преработване съответно на захарни, 

целулозни, скорбелни растения в етанол и маслодайни култури в биодизел, се причисляват 

към технологиите първо поколение. Като технологии второ поколение се определят тези, 

които се използват за превръщане на лигнинено- целулозната биомаса в биогориво. 

 

Заместването на горивата от нефтен произход с биогорива в транспорта ще даде възможност 

за по-мащабно производство на биогорива, което е и предпоставка за по-широко приложение 

на биомасата. Също така, насърчавайки използването на биогорива и следвайки най-добрите 

практики в земеделието и лесовъдството се създават нови възможности за устойчиво 

развитие на селските райони в рамките на общоевропейската селскостопанска политика. 

Същевременно цялостния процес от отглеждането на енергийни суровини до дистрибуцията 

и потреблението на биогорива ще допринесе за по-голяма заетост на населението, особено в 

икономически слабо развитите региони на страната. 

 

Биомасата обикновено има ниска плътност, около 3 до 4 пъти по-ниска от фосилните горива. 

Боравенето с нея, както и транспортирането й в общи линии е трудно и скъпо, а централите 

за производство на енергия са по-големи, в сравнение с тези, които използват фосилни 

горива. Нужно е да се прилагат технологии за подобряване свойствата на биогоривата чрез 

уплътняване на раздробена биомаса. В момента транспортът е секторът с най-голям дял от 

консумираната енергия и същевременно употребата на ВЕИ в този сектор е с най-малък дял, 

сравнено с другите отрасли. Следователно трябва да се мисли в посока разширяване 

употребата на ВЕИ, по-конкретно биомасата под формата на биогорива в сектор транспорт. 

Разбира се тук отново трябва да бъде намерен балансът между употребата на обработваема 

земя за продоволствени нужди и за производство на енергийни култури. 
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6.6.1. Оценка на потенциала 

Биогоривата имат огромно предимство: фактът, че тяхното производство и употреба водят до 

намаляване на емисиите на парникови газове. Непрекъснатото нарастване на енергийното 

потребление в транспортния сектор не позволява намаляване на емисиите на парникови 

газове, въпреки значителните усилия от страна на индустрията. Биогоривата са скъп начин за 

намаляване на парниковите газове, но в рамките на транспорта са едната от двете възможни 

алтернативи. Втората алтернатива е поетият от производителите на автомобили ангажимент 

за внедряването на нови технологии в автомобилостроенето, целящи намаляване емисиите на 

въглероден диоксид. По-широкото използване на биогоривата за транспорта е част от пакет 

мерки, необходими, за прилагане на Протокола от Киото, както и на всеки пакет мерки, 

които имат за цел изпълнението на допълнителни ангажименти в тази насока. 

 

България е страна, силно зависима от вноса на енергийни ресурси и същевременно 

притежава добър потенциал и достатъчно площи за отглеждането на енергийни култури, 

суровини за производството на биогорива. На територията на Община Айтос няма изградени 

предприятия за производство на биогорива и не се отглеждат енергийни култури с цел 

използването им като суровини за получаване на биогориво. На този етап количеството на 

произвежданите енергийни култури задоволява единствено нуждите на селскостопанските 

производители. 

 

6.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта 

Съгласно данни на Евростат за 2017 г., делът на „зелената“ енергия в транспортния сектор у 

нас е достигнал 7,24% - увеличение с 0,07% спрямо предходната година. В стойността се 

включва и употребата на възобновяема енергия в железопътния превоз. 

 

Делът на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта за периода 2013-

2017г., съгласно данни на НСИ е представен на следващата фигура 

 

 
Таблица 6-16: Дял на възобновяемата енергия в потреблението на горива в транспорта, в % 

Източник: НСИ 

 

Транспортът в ЕС се приема като сектор, развиващ се извън границите на отделните държави 

и неговата глобална функция трябва да е насочена към посрещане на новите 

предизвикателства и реалности, свързани с устойчивото развитие и интелигентния растеж. 

Статистиката сочи, че транспортът генерира над 14% от глобалните емисии на парникови 

газове и е основният сектор в ЕС, в който този показател все още се увеличава. Пътния 

транспорт влияе отрицателно върху околната среда, като замърсява и уврежда качеството на 

2013 214 2015 2016 2017

5.8 5.7 

6.4 

7.2 7.2 
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атмосферния въздух (КАВ) в населените зони, променя глобалния климат, пейзажа и 

земеделската земя (изграждане на големи транспортни инфраструктурни проекти), създава 

шум и отпадъци. 

 

Необходимо условие за преходът към нисковъглеродна икономика и по-устойчив транспорт 

е използването на „по-екологични“ автомобили. Поради повишеното потребление на 

безоловни бензини през последните години, емисиите на олово от пътния транспорт са 

значително намалени, но въпреки това замърсяването на въздуха нараства, поради 

непрекъснато нарастващия автомобилен парк. 

 

В „Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.“ са 

заложени насоките за постигане на по-конкурентоспособен транспортен сектор в страната, 

като в обхвата им се включват четири основни групи – транспортни, икономически, 

екологични и социални. Според Стратегията, транспортният сектор в България трябва да 

съдейства за икономическото и социалното развитие на страна, като „осигурява ефикасен (с 

максимални ползи), ефективен (с минимални разходи) и устойчив (с минимални външни 

влияния)“ транспорт. 

 

Електрическите превозни средства за разлика от хибридите не притежават двигатели с 

вътрешно горене. Технологията на електромобилите непрекъснато се развива и те имат все 

по-висока ефективност. Сред основните им предимства са това, че не отделят CO2, азотни 

оксиди (NOx) и други замърсители и не са източник на шум и вибрации. Всъщност доколко 

замърсяват електромобилите зависи от това по какъв начин е получена енергията за 

захранването им. Ако тя се произвежда в електрически централи, използващи изкопаеми 

горива, това не би довело до съществено намаляване на емисиите на въглероден диоксид, 

предизвикващ парниковия ефект. Именно това е и основната причина новите суперзарядни 

станции да се строят с навеси, покрити със соларни панели. Те осигуряват електроенергия, 

добита от Слънцето, и сянка на зареждания електромобил. По този начин с навлизането и 

развитието на екологичните превозни средства ще се осигури устойчиво бъдеще на 

транспорта чрез въвеждане на нисковъглеродни иновационни и енергийно ефективни 

технологии, и намаляване на неговата зависимост от изкопаемите горива. Така ще се осигури 

намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата, съществена част от които се 

дължат на този сектор, в резултат, на което и изпълнение на целите срещу изменението на 

климата. 

 

6.7.1. Оценка на потенциала 

Въвеждането на иновативни технологии, алтернативни горива, незамърсяващи и енергийно 

ефективни превозни средства, са сред основните фактори за осигуряване на устойчива, 

здравословна и безопасна градска мобилност. В България съществуващия автомобилен парк 

е доста остарял. Такава е и ситуацията в Община Айтос. Понастоящем над 50 % от 

съществуващите автомобили са на възраст над 10-15 години. Това води до съществено 

замърсяване на околната среда, създава рискове за човешкото здраве и ангажира значителен 

финансов ресурс за горива, смазочни материали и сервиз. В общината няма данни за 

регистрирани електромобили или хибридни автомобили.  

 

7. МЕРКИ 
Насърчаването и развитието в областта на енергията от ВЕИ, играе водеща роля в усилията 

за борба с изменението на климата, насърчава прехода към нисковъглеродна икономика и 

стимулира високопотенциалния икономически растеж. В съществуващата рамка за периода 

до 2020 г. е определена цел за 20-процентен дял на потреблението на енергия от ВЕИ, която 

е свързана с правно обвързващи национални цели за периода до 2020 г. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Възобновяемите източници на енергия са важен фактор за преодоляването на промените в 

климата, заради своята устойчивост и приносът им за намаляване на емисиите на парникови 

газове. Те допринасят за подобряването на сигурността на енергийните доставки, като 

съдействат за преодоляване на зависимостта от изкопаемите горива и от вносa на енергия от 

трети страни, извън Европейския съюз. Не на последно място възобновяемите източници 

стимулират икономическия растеж, иновациите и създаването на работни места, особено в 

селските райони. 

 

За постигане на поставените цели в настоящата Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възнобновяеми източници и биогорива в Община Айтос са 

идентифицирани приоритетни мерки за реализация за усвояване потенциала на ВЕИ. При тях 

водещо място ще заема общината, като тя ще предприеме дейности за проучване и 

регистриране на местния потенциал от зелени енергоресурси и интегрирането им в 

общинската собственост. Общинската администрация ще осъществява информационни 

кампании за промоциране на ползите и приобщаване на населението към прилагане на мерки 

за намаляване на енергийния отпечатък на общината върху околната среда. 

 

Възможностите за развитие на Община Айтос през следващите години са две. Първата е при 

запазване на текущото състояние на доставките на енергия и без реализиране на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност и информираността на хората. Другата възможност 

е общината активно да участва в енергийните процеси чрез използване на енергия от 

възобновяеми източници на енергия, чрез ефективно използване на местните ресурси и чрез 

повишаване на енергийната ефективност в обществения и частния сектор. С втория вариант 

Община Айтос поема отговорност за постигне на целите, към които България се стреми. 
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7.1. Мерки и политика 
Таблица 7-01: Транслиране на мерки 

№ 
Наименование на 

мярката 
Вид мярка 

4 
Очакван резултат 

5 
Целева група и/или дейност

 6 
Съществу
ваща или 

планирана 

Времева 
рамка 

Приоритет 1 
Оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници с оглед устойчиво и 

екологосъобразно социално – икономическо развитие 

Мярка 1.1. Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ВЕИ на територията на общината 

Цел: Намаляване на консумацията на енергия в общината 

1. Инсталиране на термосоларни 

инсталации за топла вода на общински 

сгради с целогодишно използване 

(общинска администрация, детски и 

социални заведения и др.). 

Административна 
Техническа 

Инсталирана мощност;  
Производство на енергия 

Инвеститори; 
Строителни организации; 

Органи по планиране 
Планирана 2019-2022г. 

2. 
Инсталиране на фотосоларни 

инсталации 

Административна 

Техническа 
Инсталирана мощност;  

Производство на енергия 

Инвеститори; 
Строителни организации; 

Органи по планиране 
Планирана  2019-2022г 

3. Продължаване въвеждането на 

енергоспестяващи мерки и ВЕИ в 

общински сгради 

Административна 

Техническа 

Разработени проекти; 
Инсталирана мощност;  

Производство на енергия 

Инвеститори;  

Крайни потребители; 

Общинска администрация 

Планирана 2019-2022г 

4. 

Комбиниране на мерките по Енергийна 

ефективност в сградния фонд с мерки 

по въвеждане на ВЕИ. 

Административна 

Техническа 

Повишено количество 

спестена енергия;  

Намаляване на вредните 

емисии в атмосферата;  
Подобряване на 

микроклимата в сградите.  

Инвеститори;  

Строителни организации; 

Крайни потребители 

Планирана 2019-2022г 

4 Показва дали мярката е (предимно) регулаторна, финансова, административна или мека  
5 Очакваният резултат включва изменение на поведението, инсталирана мощност (MW; t/year), произведена енергия (ktoe)  
6 Към кого е насочена мярката: инвеститори, крайни потребители, обществена администрация, архитекти, доставчици на съоръжения, монтажници и др. или към какви дейности/сектори: производство, индустрия, 
транспорт, крайни потребители и др  
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№ 
Наименование на 

мярката 
Вид мярка 

4 
Очакван резултат 

5 
Целева група и/или дейност

 6 
Съществу
ваща или 

планирана 

Времева 
рамка 

Мярка 1.2. Енергийна независимост на Община Айтос, чрез прилагане на местни ВЕИ 

Цел: Намаляване на годишните разходи на горива и енергия 

5. 

Ремонт и модернизация на 
съществуващото улично осветление на 
територията на общината, чрез 
въвеждане на системи за ефективно 
управление на уличното осветление. 

Техническа 

Намалени разходи на 
общинската администрация 

за електричество и 
поддръжка на системата за 

улично осветление; 
Намалени вредни емисии; 

Повишаване на сигурността 
на гражданите през тъмната 

част от денонощието; 
Изграждане на улично 

осветление, в райони където 
няма инфраструктура 

Инвеститори; 

Крайни потребители; 
Общинска администрация 

Планирана 2019-2022г. 

6. 

Проектиране и изграждане на 
инсталации за ползване на ВЕИ, които 
са доказали икономическа 
ефективност. 

Техническа 

Принос към постигане на 
националните цели за дял на 

енергията от ВЕИ; 
Намаляване на парниковите 

газове; 
Разработени 

технически/работни проекти  

Инвеститори; 
Крайни потребители 

Планирана 2019-2022г 

7. 
Ремонт и модернизация на 
съществуващи ВЕИ на територията на 
общината. 

Техническа 

Намалени разходи на 
общинската администрация 

за електричество и 
поддръжка; Намалени 

емисии на парниковите 
газове; Подобрен комфорт 

на обитаване в сградите 

Инвеститори; 
Крайни потребители; 

Общинска администрация 
Планирана 2019-2022г 

Мярка 1.3. Финансиране на Община Айтос при прилагане на местни ВЕИ 

Цел: Изграждане на ВЕИ и оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници 

8. 
Проучване на възможностите за 
финансиране на проектите по ВЕИ. 

Финансова 
Разработени проекти; 

Инсталирана мощност;  
Инвеститори;  

Крайни потребители;  
Планирана 2019-2022г 
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№ 
Наименование на 

мярката 
Вид мярка 

4 
Очакван резултат 

5 
Целева група и/или дейност

 6 
Съществу
ваща или 

планирана 

Времева 
рамка 

Производство на енергия Общинска администрация 

9. 

Популяризиране на източници за 

финансиране на ВЕИ проекти.  
Финансова 

Административна 

Разработване и поддържае 

на актуален план за 

съфинансиране проекти за 

ВЕИ проекти 

Инвеститори; 

Общинска администрация 
Планирана 2019-2022г 

10. Участие в конкурси, търгове, сесии за 

финансиране на проекти за използване 

на местния ВЕИ потенциал 

Финансова 

Административна 

Подготовка на документи за 

кандидатстване за 

финансиране на проекти 

Инвеститори;  

Крайни потребители;  

Общинска администрация 

Планирана 2019-2022г 

11. Привличане на инвеститори и 

създаване на ПЧП. Използване на 

публично – частно партньорство за 

изграждане на ВЕИ инсталации на 

територията на община Айтос. 

Финансова 

Административна 

Нови инсталирани ВЕИ 

мощности; 

Увеличен дял на 

произведената енергия от 

ВЕИ 

Инвеститори; 

Крайни потребители; 

Общинска администрация 

Планирана 2019-2022г 

Приоритет 2 
Премахване на административните и информационни бариери пред развитието на ВЕИ и 

създаване на стимули за частни инициативи 

Мярка 2.1. 
Облекчаване на административните бариери при използване на ВЕИ от домакинствата и бизнеса в 
общината 

Цел: Повишаване на използването на ВЕИ от местния бизнес и предприятията на територията на общината 

12. 

Изготвяне на устройствени планове за 

територии, подходящи за реализиране 

на проекти за ВЕИ. 

Административна  

Техническа 

Повишаване на дела на ВЕИ 

в крайното потребление на 

енергия; 

Спестяване на средства; 

Повишена цена на имотите 

Инвеститори;  

Крайни потребители 
Планирана 2019-2022г 

13. 

Установено трайно партньорство 

между Общинска администрация, 

бизнеса и гражданите. 

Административна 

Информационна 

Осигурена широка 

обществена подкрепа за за 

устойчиво използване на 

ВЕИ на територията на 

общината 

 

 

 

Инвеститори;  

Крайни потребители; 

Общинска администрация; 

Представители на бизнеса; 

Планирана 2019-2022г 
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№ 
Наименование на 

мярката 
Вид мярка 

4 
Очакван резултат 

5 
Целева група и/или дейност

 6 
Съществу
ваща или 

планирана 

Времева 
рамка 

Мярка 2.2. Информационна осигуреност относно ВЕИ в общината 

Цел: Привличане на инвеститори за изграждане на ВЕИ инсталации територията на общината. 

14. Осигуряване на информация за 

успешен технологичен и пазарен опит 

и разпространяване на европейските 

ВЕИ технологии. Информационна 

Насърчаване усилията за 

въвеждане на ВЕИ 

Привличане на инвеститори;  

Произведена енергия от 

ВЕИ;  

Положителен икономически 

и финансов резултат  

Инвеститори;  

Крайни потребители  
Планирана 2019-2022г 

15. 

Популяризиране на потенциала на ВЕИ 

в общината с цел промяна на 

отношението на гражданите към 

промяната в климата и осигуряване на 

обществена подкрепа за използване на 

ВЕИ. 

Административна 

Информационна 

Засилена ангажираност на 

гражданите с цел 

подобряване на състоянието 

на околната среда, чрез 

използване на ВЕИ  

Повишени знания за 

потребителите; 

Рационално използване на 

енергията и значението на 

ВЕИ 

Крайни потребители; 

Общинска администрация; 

Представители на бизнеса; 

Планирана 2019-2022г 

16. Разработване на информационни 

кампании, целящи популяризирането 

на възобновяемите енергийни 

източници и възможността за тяхното 

използване в частни жилища. 

Информационна  

Повишаване нивото на 

информираност сред 

гражданите и бизнеса по 

отношение, използването на 

ВЕИ 

Инвеститори;  

Граждани 
Планирана 2019-2022г 
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7.2. Източници и схеми за финансиране 

 Безвъзмездно финансиране: 
 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. 

През декември 2016 г. България подписа меморандум за разбирателство за изпълнението на 

Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство (ЕИП) за периода 2014-

2021 г. С финансов ресурс от 115 млн. евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия (донори), ще бъдат финансирани проекти за местно развитие и намаляване на 

бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на 

предприемачеството в областта на културата. В програмна област „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и сигурност на енергийните доставки“ е предвидена финансов помощ 

в размер на 32 941 176 евро (28 млн. евро безвъзмездна помощ, предоставена от Финансовия 

механизъм на ЕИП + 4,9 млн. евро национално съфинансиране) за проекти в следните сфери: 

подобряване на енергийната ефективност в производството, разпределението и/или крайното 

потребление на енергия (индустриалния сектор и домакинствата);  

- производството на енергия от възобновяеми източници (основно хидроелектрическа и 

геотермалната енергия)  и/или нейното разпределение;  

- оползотворяване на енергия от отпадъци при индустриалните процеси;  

- сигурност на енергийните доставки чрез диверсификация;  

- политики за използване на енергията от възобновяеми източници във всички сектори 

на икономиката;  

- развитието на енергийните пазари и подобряване на газовата и електрическата 

инфраструктура.  

 

Програмата цели редуцирането на емисиите на парникови газове и/или тяхното елиминиране 

чрез осъществяване на мерки за енергийна ефективност при разумни разходи – 

безвъзмездната помощ се предвижда да бъде не-повече от 150 евро за t CO2 eq./a 

редуцирани/елиминирани емисии на парникови газове. Приоритетно ще бъдат подпомагани 

двустранните партньорства, предлагащи добавена стойност.  

 

 Оперативна програма (ОП) „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика 2014 - 2020 година"  

Оперативната програма е финансирана от Структурните фондове на Европейския съюз. 

Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния 

бюджет. Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за 

развитието на българската икономика. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в 

икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за 

тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и 

развитие на силните страни на икономиката ни. 

 

Общата цел на ОП "Конкурентоспособност" е развитие на динамична икономика, 

конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел се 

насърчават икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни 

предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна 

бизнес среда. 

 

 Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ)  

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) е структуриран като 

самофинансиращ се търговски механизъм и съсредоточава усилията си върху подпомагане 

идентифицирането, разработването и финансирането на осъществими проекти за 

подобряване на енергийната ефективност, водещи до намаляване на емисиите на парникови 

газове в атмосферата, допринасяйки за поощряване развитието на работещ пазар на 
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енергийната ефективност в България. ФЕЕВИ изпълнява функциите на финансираща 

институция за предоставяне на:  

- ниско лихвени кредити;  

- частични кредитни гаранции;  

- портфейлни гаранции;  

- консултации.   

ФЕЕВИ оказва съдействие на общини, болници, университети и др. в осъществяването на 

инвестиционни проекти за енергийна ефективност, при условие че те отговарят на основните 

критерии за финансиране на фонда. 

 

 Програма за развитие на селските райони - 2014 - 2020 (ПРСР)  

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) е съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Една от основните цели на 

програмата е насочена към опазване на екосистемите, осигуряване на устойчиво управление 

и използване на природните ресурси, предотвратяване и адаптиране към климатичните 

промени. В рамките на тази цел са програмирани интервенции по Приоритет 5 на ПРСР 

„Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на климата икономика в земеделието, хранителновкусовата 

промишленост и горското стопанство". По този приоритет Програмата включва мерки, които 

адресират целите и приоритетите, поставени от Третия национален план за действие по 

изменение на климата 2013-2020 г. за секторите селско стопанство, земеползване и горско 

стопанство и промишленост. 

 

 Програма „Интелигентна енергия - Европа"  

Програмата е основен инструмент за подпомагане премахването на нетехнологични бариери 

и за принос към сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на европейската 

енергийна система. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и разпространяват 

знания, практики и информация относно спестяването на енергия, променят политиките и 

нагласите на хората, както и такива, които подпомагат пазара на енергоспестяващи продукти 

в различни области - транспорт, строителство, възобновяеми източници, биогорива и др. 

 

 Европейски фонд за енергийна ефективност /ЕЕЕF/ 

Фонда е иновативно публично – частно партньорство, чиято цел е смекчаване на 

изменението на климата, чрез пазарно финансиране в страните членки на ЕС. Важно 

предимство на ЕЕЕF е неговата програма за техническа помощ, която покрива безвъзмездно 

до 90% от наличните разходи за разработване на проекта, но пре условие, че 

инвестиционната програма бъде финансирана от фонда. 

 

 Финансиране чрез собствен капитал: 
Финансирането се осъществява със собствени средства на инвеститора и/ или увеличаване на 
собствения капитал чрез предоставяне на участие (дял) в него на други инвеститори - 
търговски дружества, банки и др. 
 

 Финансиране от трети страни 

- форми на публично-частно партньорство 

 Договори “до ключ” 

При този вид взаимоотношения, публичният сектор предоставя правата и задълженията на 

частния сектор да проектира, изгради и експлоатира съоръжение за определен период. 

Предмет на договора може да са инсталации за производство на енергия, системи за 

ефективно използване на енергията в обществения сектор, системи за контрол и мониторинг 

разхода на енергия и горива и други. Финансирането на изпълнението на проекта може да се 
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извърши изцяло от страна на публичния сектор, като частният сектор заплаща “такса” за 

експлоатирането, или да бъде осигурено от страна на частния сектор, като изплащането на 

направената инвестиция е за сметка на събирането на“такси” или други вземания 

 ЕSCO договори 

ЕSCО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕSCO 

компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. 

Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на 

енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички 

разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата 

икономия в периода, определен като срок на откупуване. За клиента остава задължението да 

осигури средства за годишни енергийни разходи, равни на правените от него преди 

внедряването на енергоефективните мерки. За да се изпълни тази услуга, между възложителя 

и изпълнителя се сключва специфичен договор, наречен ЕSCO договор - договор с 

гарантиран резултат. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, като 

при този вид договаряне целият финансов, технически и търговски риск се поема от ЕSCO 

компанията. 

 

8. Проекти 

Намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и удовлетворяване на 

растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и 

подобряване на качеството на живот са цели, които могат да бъдат постигнати, чрез 

прилагане на мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор, така и по 

инициатива на частни ползватели и инвеститори. Общината трябва да предприеме действия 

за повишаване информираността на живеещите за възможностите, за оползотворяването на 

енергия от възобновяеми източници. Необходимо е увеличаване на дела на възобновяемите 

енергийни източници – в краткосрочен план за общинските обекти. 

 

През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за 

затопляне на вода, тъй като за климатичната зона, в която попада територията на Община 

Айтос, слънчевите системи могат да задоволят потребностите от топла вода. Използването 

на системи за загряване на топла вода със слънчева енергия са подходящи за общински 

обекти, в които се ползва целогодишно топла вода.  

 

Макар фотоволтаичните системи за трансформиране на слънчева енергия в електрическа да 

са скъпи съоръжения, разумно е да се стартира с изграждането на няколко пилотни проекта, 

като подходящи за тази цел са няколко учебни заведения и други общински сгради.  

 

На територията на общината има пет детски градини с инсталирани слънчеви колектори. 

Това са ДГ „Калина Малина“, гр. Айтос; ДГ „ Радост“, гр. Айтос; ДГ „Пролет“, гр. Айтос, 

База 2; ДГ „Славейче“, гр. Айтос и Филиал ДГ „Пролет“, с. Карагеоргиево. Поради 

технически причини, към настоящия момент се експлоатират само слънчевите системи на ДГ 

„Калина Малина“. В детското заведение са монтирани 8 бр. слънчеви колектори и 2 бойлера 

с обем 500 литра, като през горещите месеци на годината се използва изцяло топла вода, 

затоплена единствено от батериите. За останалите гореспоменати детски градини, Община 

Айтос предвижда да извърши ремонт на монтираните съществуващите слънчеви колектори, 

като по този начин чрез използването на слънчевата енергия за топла вода ще бъдат 

спестени средства и намалени разходите за електрическа енергия по интелигентен начин, 

оказващ положителен ефект върху опазването на околната среда. Затоплянето на вода от 

слънцето е особено подходящо за приложения при по-ниски температури (25-70 °C), като 

плувни басейни, битова гореща вода и отопление на сгради. Такива инсталации са намерили 
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приложение в много домакинства и хотели, като слънчевата енергия е подходяща за 

ежедневни нужди в домакинството, за отопление и охлаждане, за затопляне на вода. 

 

Община Айтос е изготвила проект „Реновация и разширяване на спортна зала в УПИ ІІІ, 

кв.63 по плана на гр. Айтос“. Съгласно същият за спортната зала са предвидени и монтирани 

5 бр. слънчеви колектори (плоски със селективно покритие 2,15 кв.м) и бойлер комбиниран с 

2 серпентини с обем 1000 литра. С цел комбиниране на мерките за използване на енергия от 

възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност по фасадите на сградата са 

положени топлоизолации. Проектът е изпълнен и към настоящия момент декември 2019г. за 

обекта се очаква издаване на Акт 16. 

 

Общинската администрация може да осъществява информационни кампании за промоциране 

на ползите и приобщаване на населението към прилагане на мерки за намаляване на 

енергийния отпечатък на общината върху околната среда. Възможно е предприемане на 

дейности за проучване и регистриране на местния потенциал от зелени енергоресурси и 

интегрирането им в общинската собственост. 

 
9. Наблюдение и оценка 
Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на 

общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

(чл.8 от Наредба №РД–16-558 от 08.05.2012г. за набирането и предоставянето на 

информацията чрез националната информационна система за потенциала, производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България). Съгласно чл. 

8, ал.1 от посочената наредба, областния управител и кмета на общината предоставят 

информация за изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива по чл.9 ЗЕВИ. Информацията се 

предоставя за изминалата календарна година в срок до 31 март на следващата година. 

 

Кмета на общината оказва съдействие на изпълнителния директор на АУЕР за изпълнение 

правомощията му по тази наредба, включително предоставя необходимите информация и 

документи; данни за извършването на оценки по чл. 7, ал. 2, т. 4 ЗЕВИ и извършени оценки 

за наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия от 

възобновяеми източници. Реализираните и прогнозни ефекти трябва да бъдат изразени чрез 

количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

 

Изпълнението на Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и 

биогорива в Община Айтос се наблюдава от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 

Отчитането на резултатите от реализацията на общинската програма се извършва от 

общинските съвети. Те трябва да определят нивата на потребление на енергия от ВИ и 

биогорива на територията на съответната община. Отчитането се осъществява пред 

Областния управител и АУЕР. Един от подходите за успешен мониторинг на общинските 

програми е извършването на периодична оценка чрез сравнение на вложените финансови 

средства и постигнатите резултати. Наблюдението и оценката на ОПНИЕВИ трябва да се 

извършва на две равнища: 

- Първо ниво - осъществява се от общинската администрация по отношение на 

графика на изпълнение на инвестиционни проекти, заложени в годишните планове. Кметът 

на общината със заповед определя представител на общинската администрация, който 

периодично да изготвя доклади за състоянието на планираните инвестиционни проекти и 

прави предложения за актуализация на годишните планове, както и изготвя периодични 

доклади относно срещаните трудности при изпълнение на ОПНИЕВИ и предложения с 

мерки за тяхното преодоляване; 
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- Второ ниво - осъществява се от Общинския съвет, който в рамките на своите 

правомощия приема решения относно изпълнението на отделните планирани дейности и 

задачи. 

 

10. Заключение 

Като основна грижа на общинските власти се явява задачата за рационално използване на 

енергийните ресурси, тяхното производство и доставка. Община Айтос притежава потенциал 

за използване на възобновяема енергия, която може да осигури значителна част от общата, 

необходима за бизнеса и домакинствата енергия чрез развитие, разработване и използване на 

възобновяемите ресурси и насърчаване прилагането на мерките за енергийна ефективност.  

 

Програмата на Община Айтос за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници на територията на общината трябва да е в пряка връзка с Програмата по 

енергийна ефективност. Резултатите от изпълнението на програмите са:  

- Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на 

територията на общината;  

- Повишаване сигурността на енергийните доставки;  

- Повишаване на трудовата заетост на територията на общината;  

- Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух;  

- Повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на 

населението.  

 

Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива на 

община Айтос е важен инструмент за прилагането на държавната енергийна и екологична 

политика на общинско ниво. Тя има отворен характер и в периода на действие подлежи на 

актуализация, усъвършенстване, допълване и променяне в зависимост от новопостъпилите 

данни, инвестиционни намерения и финансови възможности. 

 

Като перспективните източници на възобновяема енергия на територията на Община Айтос 

се отличават: биомасата и слънчевата енергия. Геотермалната енергия също се нарежда сред 

перспективните енергийни източници, но на този етап разработките в тази сфера са 

изключително скъпи. Поради факта, че основното количество биомаса на територията на 

общината е отпадък от земеделската дейност е необходимо да се изберат технологии, които 

позволяват извличането на енергия от слама и други отпадъци, които са икономически 

ефективни. Изграждането и стопанисването на енергийни гори е перспективно начинание, 

което може да бъде финансирано с помощта на Европейско финансиране. 

 

Изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на ВЕИ и биогорива ще 

се осъществява при ежегодно изготвяне на планове за реализация на програмата, където ще 

се вземе под внимание финансовото осигуряване, тежестта на програмата върху общинския 

бюджет, както във времето, така и по отношение на различните източници на финансиране и 

възможността за нейното реално изпълнение. Изпълнението на конкретните мерки по 

програмата могат да се реализират и чрез привличане на външни специалисти чрез 

обществени поръчки; сътрудничество с експерти от водещи научни звена с доказан опит в 

разработване и прилагане на нови енергийни технологии по енергоспестяване, ВЕИ и 

управление на енергийни процеси; партньорство с фирми, предлагащи енергийно-ефективни 

услуги; участие в специализирани национални и регионални семинари по ЕЕ и ВЕИ на 

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и други организации. 


