
 

 

ОБЩИНА РУСЕ 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА 

ПЕРИОДА 2014-2024 

септември 2013 година 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

1 

 

  



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

2 

 

Съдържание 
I. Списък на съкращенията .......................................................................................................... 5 

II. ВЪВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 7 

III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА............................................................................................................. 9 

1. Основна цел .............................................................................................................. 9 

2. Подцели ..................................................................................................................... 9 

IV. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ........................................................................ 10 

V. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА ......................................................................................................... 11 

1. Географско местоположение ................................................................................ 11 

2. Площ, брой населени места, население ............................................................... 12 

3. Общински сграден фонд с РЗП над 250 м2 ......................................................... 15 

4. Промишлени предприятия .................................................................................... 20 

5. Транспорт ............................................................................................................... 21 

5.1. Автомобилен транспорт и гъстота на пътната мрежа .................................. 21 

5.2. ЖП транспорт ................................................................................................... 22 

5.3. Воден транспорт ............................................................................................... 23 

5.4. Електромобили ................................................................................................. 23 

6. Селско стопанство ................................................................................................. 27 

7. Външна осветителна уредба ................................................................................. 28 

8. Образование и обучение........................................................................................ 31 

ИНСТРУМЕНТИ НА МЕСТНА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПНИЕВИ

 ........................................................................................................................................................................ 33 

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ ............. 34 

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ .......................................................................................................................... 35 

1. Себестойност на енергията от ВЕИ ..................................................................... 35 

1.1. Методи за оценка на инвестиционните проекти ........................................... 36 

1.1.1. Недисконтирани методи за оценка на инвестиционен проект ............. 36 

1.1.2. Дисконтирани методи за оценка на инвестиционен проект ................. 36 

2. Слънчева енергия ................................................................................................... 43 

2.1. Фотоволтаици ................................................................................................... 43 

2.1.1. Първо поколение ...................................................................................... 44 

2.1.1.1. Монокристални ...................................................................................... 44 

2.1.1.2. Поликристални ....................................................................................... 45 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

3 

 

2.1.2. Второ поколение ....................................................................................... 45 

2.1.2.1. Аморфен силиций .................................................................................. 46 

2.1.2.2. Кадмиев телурид .................................................................................... 47 

2.1.2.3. Медно-индиев селенид и медно-индиев-галиев селенид ................... 47 

2.1.3. Трето поколение ....................................................................................... 48 

2.2. Инсталации, концентриращи слънчевата енергия (csp), .............................. 49 

2.2.1. Линейни концентриращи системи .......................................................... 49 

2.2.1.1. Параболични линейни рефлектори ...................................................... 49 

2.2.1.2. Линейни френелови рефлектори .......................................................... 50 

2.2.2. Рефлекторни чинии .................................................................................. 52 

2.2.3. Соларни кули ............................................................................................ 53 

2.3. Оценка на потенциала ..................................................................................... 54 

2.4. Определяне на прогнозното производство от фотоволтаични инсталации

 56 

2.5. Финансов анализ на инвестицията във фотоволтаични централи .............. 58 

3. Вятърна енергия ..................................................................................................... 68 

3.1. Класификация на вятърните турбини ............................................................ 70 

3.1.1. Вятърни турбини с хоризонтална ос....................................................... 70 

3.1.1.1. Вятърни турбини на сушата .................................................................. 71 

3.1.1.2. Вятърни турбини във водата ................................................................. 72 

3.1.2. Вятърни турбини с вертикална ос ........................................................... 73 

3.2. Оценка на потенциала ..................................................................................... 76 

4. Водна енергия ......................................................................................................... 77 

4.1. Компоненти ...................................................................................................... 78 

4.2. Класификация на водноелектрическите централи ....................................... 79 

4.2.1. Водноелектрически централи с течаща вода ......................................... 79 

4.2.2. Водноелектрически централи с водохранилище ................................... 79 

4.2.3. Помпено-акумулиращи водноелектрически централи ......................... 80 

4.3. Оценка на потенциала ..................................................................................... 81 

5. Геотермална енергия ............................................................................................. 82 

5.1. Класификация на технологиите за усвояване на геотермалната енергия .. 82 

5.1.1. Използване на геотермалната енергия в производството на 

електричество ......................................................................................................... 83 

5.1.1.1. Централи работещи със суха пара ........................................................ 83 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

4 

 

5.1.1.2. Централи работещи с бързо преобразуване на парата ....................... 83 

5.1.1.3. Бинарни централи .................................................................................. 84 

5.1.2. Използване на геотермалната енергия за не-електрически цели ......... 85 

5.1.2.1. Директно използване на хидрогеотермалните източници ................. 85 

5.1.2.2. Индиректно усвояване на подземната топлина с термопомпи .......... 86 

5.2. Оценка на потенциала ..................................................................................... 86 

6. Енергия от биомаса ................................................................................................ 88 

6.1. Класификация на технологиите ...................................................................... 89 

6.1.1. Анаеробно асимилиране .......................................................................... 90 

6.1.2. Ферментация ............................................................................................. 90 

6.1.3. Извличане/Разделяне ................................................................................ 91 

6.1.4. Трансестерификация ................................................................................ 92 

6.1.5. Изгаряне ..................................................................................................... 92 

6.1.6. Карбонизация ............................................................................................ 93 

6.1.7. Газификация .............................................................................................. 93 

6.1.8. Втечняване ................................................................................................ 94 

6.1.9. Пиролиза .................................................................................................... 94 

6.2. Оценка на потенциала ..................................................................................... 95 

7. Производство на биомаса чрез създаване на енергийна гора ............................ 96 

VIII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ ............................................................. 100 

IX. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕ ............................................................ 113 

X. ПРОЕКТИ ....................................................................................................................................... 113 

XI. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ................................ 114 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................ 115 

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Преференциални цени на електрическата енергия, произведена от 

ВЕИ към 01.07.2013 г. ......................................................................................................... 117 

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Цена на електрическата енергия произведена от обекти изградени 

със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане, в лв./МВтч без 

ДДС 120 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕИ .......................................................... 125 

 

  



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

5 

 

I. Списък на съкращенията 

АУЕР  Агенция за устойчиво енергийно развитие 

БАН  Българска академия на науките 

ВЕИ  Възобновяеми енергийни източници 

ВЕЦ  Водноелектрическа централа 

ВИ  Възобновяеми източници 

ВУАРР Висше училище по агробизнес и развитие на регионите 

ДВГ  Двигатели с вътрешно горене 

ДДС  Данък върху добавената стойност 

ДКЕВР Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

ЕАВЕ  Европейска асоциация за вятърна енергия 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕС Европейски съюз 

ЗБР  Закон за биологичното разнообразие 

ЗЕ Закон за енергетиката 

ЗЕВИ  Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗСПЗЗ Закон за собствеността и ползването на земеделски земи 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИКЕМ  Индустриален клъстер „Електромобили“ 

НДПВЕИ Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 

НЛВН  Натриеви лампи високо налягане 

НПДЕВИ Национален план за действие за енергията от възобновяеми 

източници 

НУ  Начално училище 

НЧ  Народно читалище 

ОДЗ  Обединено детско заведение 

ОПНИЕВИ Общинска програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива 
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ОУ  Основно училище 

ПУ  Помощно училище 

РЗП  Разгърната застроена площ 

СОУ  Средно общообразователно училище 

ТЕЦ  Топлоелектрическа централа 

ФЕЦ  Фотоволтаична електрическа централа 

ЦДГ  Целодневна детска градина 

IRR  Вътрешна норма на възвръщаемост 

NPV  Нетна настояща стойност /Дисконтиран паричен поток/ 

PI  Индекс на рентабилност 
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 

Традиционните източници на енергия, които масово биват използвани в 

България и по-конкретно в нашите домове, в бизнеса и за транспорт, спадат към 

групата на изчерпаемите и невъзобновяеми природни ресурси – твърди горива 

(въглища, дървесина), течни и газообразни горива (нефт и неговите производни - 

бензин, дизел и пропан-бутан; природен газ). Имайки предвид световната 

тенденция за повишаване на енергийното потребление, опасността от енергийна 

зависимост не трябва да бъде подценявана. От друга страна високото 

производство и потребление на енергия води до екологични проблеми и по-

конкретно до най-сериозната заплаха, пред която е изправен светът, а именно 

климатичните промени. 

Поради тези причини се налага и преосмислянето на начините, по които се 

произвежда и консумира енергията. В отговор на нарастващото потребление, 

покачващите се цени на енергията, високата зависимост от вноса на енергийни 

ресурси и климатичните промени, идват възобновяемите енергийни източници 

(ВЕИ) – слънце, вятър, вода, биомаса и др. 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници има 

много екологични и икономически предимства. То не само ще доведе до 

повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез понижаване на 

зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на отрицателното 

влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии и 

емисиите на парникови газове. Производството на енергия от ВЕИ допринася и за 

подобряване на конкурентоспособността на предприятията, както и 

възможността за създаване на нови такива, като по този начин се насърчават и 

иновациите, свързани с производството на енергия от възобновяеми източници 

(ВИ) и биогорива. 

Настоящият документ е изцяло разработен в съответствие с европейските 

нормативни актове, свързани с производството и потреблението на енергия, 

произвеждана от енергийни източници и транспонирани в българското 

законодателство. Основна роля играят следните европейски директиви: 

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

насърчаване използването на енергия от ВИ; 

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

осъществяване на енергийни услуги; 

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

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

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове; 

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

насочването на използването на биогорива и други възобновяеми горива 

за транспорт; 

 Директива 2002/91/ЕО за енергийните характеристики на сградите; 
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 Директива 2001/77/ЕО на Европейския парламент и Съвета за 

насърчаване производството и потреблението на електроенергия от 

възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен 

пазар. 

Във връзка с тези нормативни актове, страната ни е поела ангажименти, 

които трябва да бъдат изпълнени до 2020 г. В отговор на изпълнението и 

приложението на Директива 2001/77/ЕО България трябваше да повиши с 11% 

дела на електроенергия от ВЕИ до 2010 г. в потреблението на електроенергия, 

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. 

Спрямо тази директива, България поема ангажимента да постигне 16% дял на 

ВЕИ в крайното енергопотребление на страната до 2020 г. 

Основният закон в сферата на ВЕИ, който действа на територията на 

България е Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Той 

регламентира правата и задълженията на органите на изпълнителната власт и на 

местното самоуправление при провеждането на политиката в областта на 

насърчаването производството и потреблението на енергия от възобновяеми 

източници. Според чл. 10, ал 1 и ал. 2 от ЗЕВИ и вземайки предвид приоритетите 

и целите заложени в Националния план за действие за енергията от 

възобновяеми източници (НПДЕВИ), кметовете на общини следва да разработят 

общински дългосрочни или краткосрочни програми за използването на 

енергията от възобновяеми източници и биогорива. 
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III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Целите на програмата следва да бъдат конкретни и измерими. Основните 

цели и подцели на програмата 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.; 

 Общински план за енергийна ефективност. 

Целите на настоящата програма са съобразени и с основните цели 

заложени в енергийната политика на Европейския съюз (ЕС). Една от нейните 

основни цели е „Насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници“. Програмата е съобразена с индивидуалните особеностите на Община 

Русе, силните и слабите ѝ страни и цели да бъде отправна точка в процеса на 

вземане на решения в областта на ВЕИ. 

1. Основна цел 

Насърчаване производството и използването на енергия от 

възобновяеми източници. 

2. Подцели 

1. Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници в 

публичния и частния сектор; 

2. Осигуряване на пълна или частична енергийна независимост на общината; 

3. Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на 

общината; 

4. Подобряване качеството на енергийните услуги и намаляване на 

разходите за енергия; 

5. Стимулиране на бизнес сектора за използване на ВЕИ и привличане на 

местни и чуждестранни инвестиции, съответно повишаване на заетостта; 

6. Създаване на партньорства за реализирането на проекти за нови ВЕИ 

мощности и енергийна ефективност; 

7. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на 

общината; 

8. Опазване, съхраняване и подобряване на състоянието на околна среда; 

9. Въвеждане на иновативни ВЕИ технологии; 

10. Повишаване на квалификацията на общинските служители с цел 

изпълнение на проекти свързани с въвеждането и използването на ВЕИ; 

11. Повишаване на нивото на информираност сред заинтересованите страни в 

частния и публичния сектор, както и сред гражданите във връзка с 

възобновяемите енергийни източници. 
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IV. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

В сферата на енергетиката ЕС споделя своите компетенции със страните-

членки. Поради големия обхват на тази политика, в този случай ЕС прилага 

принципа на субсидиарност, с което европейските нормативни актове за 

насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници биват 

транспонирани в българското законодателство, което от своя страна е съставено 

от следната законодателна рамка: 

 Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Закон за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове за неговото прилагане; 

 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите актове за 

неговото прилагане; 

 Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и подзаконовите актове за 

неговото прилагане; 

 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР); 

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

 Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за 

неговото прилагане; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за горите; 

 Закон за водите; 

 Закон за рибарство и аквакултурите; 

 Закон за почвите; 

 Закон за опазване на земеделските земи 

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

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

енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ); 

 Наредба №РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на 

енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми 

източници в транспорта (ЗЕВИ); 

 Наредба № РД-16-558 от 8 май 2013 г. за набирането и предоставянето на 

информация чрез Националната информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в 

Република България (ЗЕВИ); 

 Наредби за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от 

биомаса; 

 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 (ЗООС); 
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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). 

V. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

 
Фигура 1 Географско положение на Община Русе 

1. Географско местоположение 

Община Русе се намира в Североизточната част на България. Общината е 

административен център на Област Русе. Община Русе принадлежи към Северен 

Централен район за планиране. В географско отношение общината е 

разположена на високия терасиран дунавски бряг, като граничи с река Дунав, 

която служи като граница и я дели от Република Румъния, както и с общините 

Ветово, Иваново, Кубрат и Сливо Поле. Средната надморска височина е 45,5 

метра. Въпреки малката надморска височина, предимно поради разположението 

на общината в Дунавската равнина, на нейната територия могат да бъдат 

открити разнообразни и атрактивни ландшафти. 

Вида на почвите е предопределен от релефа, климатичните условия и 

водите в общината. Почвите на територията на общината се причисляват към 

групата на „добрите земи“. Те са предимно от клас черноземни, като преобладава 
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типа излужени черноземни. В района има и от втория тип черноземни почви – 

черноземни слабомощни, както и от клас наносни, по-конкретно тип алувиални. 

Почвите са изключително подходящи за развиване на земеделие. Най-подходящи 

за отглеждане са следните селскостопански култури – пшеница, лозя, царевица, 

люцерна, ливади и пасища. 

Основният хидроресурс в Община Русе е река Дунав. Нейните води биват 

използвани предимно за целите на транспорта, както и за напояване, риболов, 

технически и др. нужди. Реката също така служи за поддържане на 

биоразнообразието в региона на Община Русе. За целта са построени изкуствени 

басейни, които служат за регулиране на наводненията, добиване на 

електроенергия, напояване, използване за вода и битови и промишлени нужди. 

На територията на общината се намира и река Русенски Лом, чието ползване за 

нуждите на селското стопанство е ограничено поради битовото и промишлено 

замърсяване и каньоновидното ѝ поречие. Подпочвените води са обилни и 

дълбоки, достигайки дълбочина от 20-25 метра. Именно поради тази причина, те 

не оказват неблагоприятно влияние върху строителството и експлоатацията на 

сгради, както и върху канализационните мрежи. 

Като цяло районът на Община Русе е беден на полезни изкопаеми. 

Стопанско значение имат само находищата на строителни и мляни варовици, 

добиващи се на териториите на с. Басарбово и с. Тетово. Река Дунав като важен 

природен ресурс служи за добиването на инертни материали от нея. 

Климатът в Община Русе е умереноконтинентален според климатичното 

райониране на България. Поради студените континентални въздушни маси, 

зимите в Общината са студени, а пролетта е хладна, докато лятото е горещо и 

есента топла. Средната годишна температура е около 12о C, средната юлска – 22о 

C /24о C, а средната януарска - от 0о C до -3о C. Средната годишна скорост на 

вятъра е 2.3 м/сек. Средногодишното количество на валежите е 550 – 650 мм., а в 

крайбрежните низини под 500 мм. Снежната покривка е неустойчива, образува се 

към 5- 10 декември и рядко се задържа дълго време. В резултат на характера на 

територията, снежните бури през зимата създават транспортно-комуникационни 

и битови проблеми причинени от ветровете, които навяват снежната покривка  

2. Площ, брой населени места, население 

Територията на Община Русе се простира на 570,62 км2. Общата площ на 

Общината представлява 20,35% от площта на Област Русе, чиято територия е 

2803,40 км2 и 0,51% от територията на Република България. Община Русе е 

съставена от 14 населени места – 2 града и 12 села, а именно гр. Русе, гр. Мартен, 

с. Басарбово, с. Бъзън, с. Долно Абланово, с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. 

Сандрово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца, с. Червена вода и с. Ястребово.  

Най-голямото населено място в Общината и областен и общински център е 

гр. Русе, чието население наброява 149 134 жители и има територия от 66 218 

дка. Най-малкото населено място по отношение на населението е с. Долна 
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Абланово с 214 жители. Най-малкото населено място по територия е с. Ястребово 

с територия от 6 936 дка. Според данни от последното преброяване, към 

31.12.2011 г. общото население на Община Русе е 167 585 жители. 91,48% от 

населението на Общината, а именно 153 304 жители, се намират в градовете, а 

едва 8,52 – 14 281 в селата. Домакинствата на територията на Общината са 71 311. 

На територията на общината са разположени 26 141 сгради и 85 003 жилища. 

Средната гъстота на Общината е 2,77 селища на 100 км2. Средното разстояние 

между населените места е сравнително малко – 4,44 км, като варира в широк 

диапазон от 1,00 до 8,00 км. (8,00 км. до 30 км.). 

 
Таблица 1 Показатели за територията, населените места и населението в Община Русе 

Индикатор Мярка Стойност 

Територия на Област Русе кв. км 2803,40 

Територия на Община Русе кв. км 570,62 

Населени места брой 14 

Население на Община Русе брой 167 585 

Население в градовете брой 153 304 

Население в селата брой 14 281 

 
Таблица 2 Територия и население по населени места 

№ Населено място Територия в дка Население 
(31.12.2011 г.) 

1. гр. Русе 66 218 149 134 

2. гр. Мартен 32 311 3 632 

3. с. Басарбово 26 154 1 404 

4. с. Бъзън 26 856 1 192 

5. с. Долно Абланово 18 747 214 

6. с. Николово 58 285 2 908 

7. с. Ново село 48 501 1 139 

8. с. Просена 19 824 567 

9. с. Сандрово 27 757 1 321 

10. с. Семерджиево 28 755 1 022 

11. с. Тетово 74 129 1 978 

12. с. Хотанца 15 388 641 

13. с. Червена вода 57 139 1 437 

14. с. Ястребово 6 936 292 

 Общо: 507 000 166 881 

Общинският и областен център – гр. Русе е петият по големина град в 

страната. През последните години се наблюдава тенденция към намаляване на 

населението, процес характерен както за цялата Община, така и в национален 

мащаб. Основната причина за тази отрицателна тенденция е отрицателният 

естествен прираст на населението и резултат от миграционните процеси. 

Миграционни процеси се наблюдават както от селата към градовете, показател за 

което е високият процент на населението в градовете, така и миграцията от 

между различните областни градове с цел намиране на по-добра работа и др. 

Важен фактор, оказващ влияние върху процесите в Общината е 

възрастовата структура на населението и по-конкретно броят на икономически 
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активното население на Общината. За съжаление, както можете да видите и на 

Таблица 3, тенденцията сочи остаряване на населението, предвид факта, че 

населението на възраст между 0-14 е значително по-малко от населението на 

възраст от 60 и повече години. Тази тенденция показва, че с годините 

икономически активното население, а именно групите между 15 и 64 години, ще 

намалява със сериозни темпове, а от там и намаление на производителността на 

труда и дефицит на работна сила. 

 
Таблица 3 Възрастова структура на населението в Община Русе и разделение мъже/жени 

Възраст Общо Мъже Жени 

0-4 7 218 3 645 3 573 

5-9 6 541 3 379 3 162 

10-14 6 506 3 300 3 206 

15-19 8 312 4 381 3 931 

20-24 11 409 5 993 5 416 

25-29 11 037 5 799 5 238 

30-34 12 050 6 242 5 808 

35-39 13 144 6 617 6 527 

40-44 12 248 6 202 6 046 

45-49 11 888 5 908 5 980 

50-54 11 769 5 766 6 003 

55-59 12 452 5 917 6 535 

60-64 12 934 5 834 7 100 

65-69 9 841 4 261 5 580 

70 и повече 20 236 7 818 12 418 

Общо: 167 585 81 062 86 523 

 

Фигура 2 Възрастова структура на населението в Община Русе 
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3. Общински сграден фонд с РЗП над 250 м2 

Община Русе разполага със 104 сгради, чиято разгъната застроена площ е над 250 м2. На следващата таблица са 

посочени сградите общинска собственост, отговарящи на този критерии, както и тяхното потребление на енергия. 

Таблица 4 Списък на обектите с РЗП над 250 м2 и потреблението им на енергия 

№ Сграда Електричес-
ка енергия 

Топлин-
на 
енергия 

Приро-ден 
газ 

Промиш-лен 
газьол, котелно 
гориво, нафта, 
дизелово 
гориво 

Дърва за огрев, 
горива от 
биомаса, 
включително 
дървесина 

Въглища 
и горива 
от 
въглища 

  КВтч МВтч 1000 nm3 кг кг кг 

1 Сграда на „Доходно здание“ 260136,67 581,06     

2 Сграда на СБА 42366,67  14,48    

3 Сграда в областта на образованието - бивше 
ОУ „Панайот Хитов“ 

      

4 сграда в областта на търговията - ул. 
"Боримечка" 43 

71956,00      

5 Сграда - бивше ПУ „Кирил и Методий“       

6 Сграда за административно обслужване - ул. 
"Олимпи Панов" 6 

85595,67 217,73     

7 Сграда в областта на търговията - Градски 
хали 

13863,00      

8 Сграда на военното окръжие 32812,00  10,42    

9 Сгради за обществено ползване - 
производствени помещения - ул. „Адмирал 
Рождественски” 42 

9920,67    7000,00 2666,67 
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10 Административна сграда - ЦУАТ - ул. 
„Котовск” 1 

163770,00  19,08    

11 НУ „Иван Вазов“ и ЦДГ „Иван Вазов“ - закрити       

12 Сграда в областта на здравеопазването - с. 
Тетово 

2250,00      

13 ЦДГ „Чучулига“ - ул. "Борислав" 4 30055,33 204,80     

14 ЦДГ „Пинокио“ - ул. "Вискяр" 2 51834,67  13,94    

15 ЦДГ „Пинокио“ - ул. "Димчо Дебелянов" 78 18846,33  14,53    

16 НЧ „Тома Кърджиев”     5000,00  

17 Читалище „Пробуда“ - с. Тетово 5840,67    3400,00 1333,33 

18 Читалище „Пробуда“ - с. Николово 16510,33    1336,00 6732,00 

19 ОУ „Васил Априлов“ 531,01      

20 ЦДГ „Здравец“ 47321,67 523,33     

21 Спортен комплекс - с. Ново село 1191,67      

22 ЦДГ „Ралица“ 20283,00 146,33     

23 Дом за възрастни с деменция „Приста“ 152333,33   46333,33   

24 ОУ „Ангел Кънчев“ 20658,33 132,33     

25 ОУ „Христо Смирненски“ 18630,67   6786,56   

26 ОДЗ „Райна Княгиня“ 47880,00      

27 ЦДГ „Радост“ - ул. "Червен" 5    17,75    

28 ЦДГ „Радост“ - ул. "Дондуков Корсаков” 3    7,63    

29 ОУ „Олимпи Панов“ 46215,00 584,00     

30 Спортен комплекс „Дунав“  1043,50     

31 Спортен комплекс „Локомотив“  315,00     

32 Спортен комплекс „Ялта“  259.33     



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-
2024 

17 

 

33 Плувен комплекс „Норд“       

34 ОДЗ „Синчец“ - ул "Бачо Киро" 10 42459,33   8862,48   

35 ОДЗ „Синчец“ - ул "Стремление" 22 9022,33    5000,00 8500,00 

36 ОДЗ „Синчец“ - с. Басарбово 37937,33      

37 ПУ „Петър Берон“  98,83     

38 ОУ „Любен Каравелов“ 37338,67  15,40    

39 „Обреден дом“ ЕООД - гр. Русе 12838,33  9,01    

40 ОДЗ „Снежанка“   34,96    

41 Детска млечна кухня - гр. Русе 100262,33 175,67     

42 Дом за медико-социални грижи за деца - гр. 
Русе 

149153,33  170,15    

43 ЦДГ „Пролет“ 119144,00 363,86     

44 ЦДГ „Червената шапчица“ - бул. "Христо 
Ботев" 1  

63236,67  22,11    

45 ЦДГ „Червената шапчица“ - с. Бъзън 48456,33      

46 Общежитие за средношколци - гр. Русе 86019,89 809,43     

47 Детска ясла №8 - гр. Русе 17825,33 243,05     

48 Детска ясла №1 10862,67      

49 Дом за възрастни хора с физически 
увреждания „Милосърдие“ 

126000,00   8330,00   

50 Сграда за административно обслужване - бул. 
"Тутракан” 100, м. Слатина 

   31755,00   

51 Регионален исторически музей - гр. Русе 12352,67    6246,67  

52 ЦДГ „Русалка“   18,00    

53 Къща музей „Градски бит“ 9060,33      

54 Експозиция и дирекция на пл. "Александър 
Батенберг" №2 и 2А 

72773,33  8,67    
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55 Музей „Баба Тонка“       

56 Сграда за административно обслужване - 
Кметство, с. Тетово 

5579,00    5010,00 1657,33 

57 ЦДГ "Звездица" - ул. "Ловеч" 1 36113,67  19,81    

58 ЦДГ "Звездица" - ул. "Ракитово" 1 17995,67  19,40    

59 Читалище „Св. Димитър Басарбовски“ 1021,33    1733,33 1046,67 

60 СОУ „Васил Левски“   54,93    

61 Художествена галерия - Русе 16060,00      

62 Детска ясла №9 43406,67  43,00    

63 Детска ясла №16 13738,00 297,00     

64 Народно читалище “Васил Левски” 8530,33      

65 Детска ясла №12 27425,33  20,67    

66 Детска ясла №4 17633,33 214,33     

67 ЦДГ „Детелина“ - Сграда - 63427.7.493.1 40432,67  16,40    

68 ЦДГ „Детелина“ - Сграда - 63427.7.494.1 77837,67  16,40    

69 ЦДГ „Детелина“ - Сграда - 63427.7.496.1 20463,00  21,03    

70 Детска ясла №5 16674,33 235,33     

71 ОУ "Алеко Константинов" 31638,00 31,72     

72 ЦДГ "Чучулига" - ул. "Плиска" 100 13941,67 168,37     

73 Детска ясла №15 15246,33 323,00     

74 Детска ясла - с. Ново село 36423,33      

75 ОДЗ „Приказен свят“ - с. Просена 154913,67      

76 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Николово 7290,00   14061,67   

77 ЦДГ „Слънце“ - ул. "Шейново" 14 32253,67 371,00     

78 ЦДГ „Слънце“ - ул. "Доростол" 22В  20879.67 213.33     

79 ЦДГ „Незабравка“ - ул. "Българска морава" 7А 38250,00 291,33     
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80 ЦДГ „Незабравка“ - ул. "Мидия Енос" 4 26262,00   11292,75   

81 Дом за деца, лишени от родителски грижи 
„Св. Димитър Басарбовски“ 

46333,33 398,67     

82 „ЕГГЕД-РУСЕ” АД 8513,33      

83 Дом за стари хора „Възраждане” 264333,33 1338,33     

84 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - закрито       

85 Кметство - с. Бъзън 208,88    430,66  

86 Читалище “Св. Св. Кирил и Методий” 3400,00    5500,00  

87 Кметство - с. Червена вода 3861,29      

88 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ 63873,00  33,25    

89 ЦДГ „Роза“ - с. Тетово 14635,00      

90 ЦДГ „Роза“ - с. Ново село 58399,33      

91 ЦДГ „Роза“ - с. Семерджиево 124149,33      

92 СОУ „Йордан Йовков“ 53992,00 1023,33     

93 Кметство - с. Сандрово 47011,33  40,32    

94 Център за ученическо, техническо и научно 
творчество 

14958,67  5,34    

95 Спортно училище „Майор Узунов“ 121830,67 698,00     

96 СОУ „Христо Ботев“   62,25    

97 СОУ „Възраждане“ 75283,33 685,95     

98 Сграда за детско заведение  121,60     

99 ДОВДЛРГ „Райна Гатева” 31333,33 139,67     

100 Фондация „Приятелска подкрепа“ 9920,67    13700,00 710,00 

101 ОУ „Никола Обретенов“ 46811,33  40,32    

102 ОУ „Братя Миладинови“ 36899,33 474,10     

103 Кметство - с. Просена 10872,33    2835,00  

104 Читалище „Максим Горки“ 8747,33    2000,00 300,00 

105 Общо средно на годишна база 3860042,37 12250,65 769,25 127421,79 59191,66 22946,00 

Източник: План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.
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4. Промишлени предприятия 

Голяма част от промишлените обекти, особено по-големите предприятия 

като „Жити“ АД, „СЕТ“ АД и „Дунарит“ АД, разполагат с изградени собствени 

пречиствателни станции за отпадъчни води. Част от фирмите на територията на 

общината са изготвили в съответствие с изискванията на действащото в момента 

екологично законодателство на Република България, програми за Управление на 

дейностите по отпадъците. Ежегодно, всяко предприятие с утвърдена програма 

по Управление на дейностите с отпадъци, е длъжно да предоставят доклад за 

изпълнението ѝ. 

Главните замърсители на въздуха и водите, както и основни източници на 

шум на територията на Общината са промишлените предприятия. Поради тази 

причина общината предприема редица мерки за справяне с тези проблеми и 

предотвратяване на следващи последици върху околната среда. 

По отношение на енергоснабдяването на промишлените предприятия, 

изградената електропреносна мрежа покрива изцяло нуждите им. Допълнително 

изграждане на трафопостове и мрежи за средно и ниско напрежение ще бъде 

нужно, в случай че бъде изградена нова постройка, изискваща по-големи 

мощности. Поради остарялата електроразпределителна мрежа в региона е нужно 

да се извърши реконструкция, с цел постигане на европейските стандарти за 

високо качество. Изключително голям приоритет е използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници, който ще осигури диверсификация на 

енергийните доставки в региона. Важен приоритет е и прилагането на мерки за 

енергийна ефективност с цел намаляване на емисиите от въглероден диоксид и 

други парникови газове. Това от своя страна ще допринесе за предотвратяване на 

бързите изменения в климата. В тази връзка, по отношение на емитирането на 

ФПЧ10, промишлените предприятия на територията на град Русе, използващи 

локални топлоцентрали, са преминали изцяло на ниско емисионно гориво. 

На територията на Община Русе се намират Източен индустриален парк 

Русе, Индустриален парк Русе, Логистичен парк Русе, Бизнес парк Русе и 

Индустриална зона Иваново. В тях се помещават голям брой промишлени 

предприятия и фирми. По-големите и значими за региона са: 

 „Монтюпе“ – френска фирма за производство на продукти от алуминиеви 

сплави за автомобилната промишленост; 

 „Керос България“ – испанска фирма за производство на керамика; 

 „Витте Аутомотив България“ – немска фирма за производство на 

електронни и механични части за автомобилната индустрия; 

 „СЕТ“ АД – производител на печатни платки; 

 Тамарес индъстрис България – производител на машинни части; 

 „Уббикалиа България“ – испанска фирма специализиране в изграждането 

на складови и логистични бази; 
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Общият брой на нефинансовите предприятия разположени на територията 

на Община Русе към 2011 г. са 9 037. Те подчертават богатата отраслова 

структура на русенската икономика, като преобладаващи са предприятията 

извършващи търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. Относителен дял 

притежават и преработващата промишленост, транспорт, научни изследвания, 

складиране, строителство и др. Най-малък е броят на предприятията 

произвеждащи електрическа и топлинна енергия. 

5. Транспорт 

От изключително важно значение за икономическото и социално развитие 

на Общината е наличието на добре изградена и намираща се в добро 

експлоатационно състояние транспортна инфраструктура. 

5.1. Автомобилен транспорт и гъстота на пътната мрежа 

Географското местоположение характеризира Община Русе като главен 

национален транспортен кръстопът. През територията на Общината преминават 

два изключително важни паневропейски транспортни и комуникационни 

коридора, а именно транспортен коридор №7 – Рейн-Майн-Дунав, представляващ 

река Дунав и транспортен коридор №9 – Хелзинки-Петербург-Москва-Киев-

Булурещ-Русе-Александруполис, преминаващ през Дунав мост. През територията 

на общината преминават и „Пътят на коприната“ – Русе-Варна, както и коридор 

ТРАСЕКА –Европа-Кавказ-Азия. 

Мостът на река Дунав между България и Румъния служи за мост между 

Запада и Изтока и свързва България с Близкия и Далечния Изток и Азия. Бидейки 

до скоро единственият мост над реката, Дунав мост е от изключително важно 

значение за Общината. През него преминават както редица влакове за ключови 

Европейски градове, така и голям поток от автомобили, както леки, така и 

тежкотоварни. Той служи за връзка с българското Черноморие и вътрешността 

на страната. 

Шосейната пътна мрежа на Общината е добре развита. Нейната гъстота е 

около 0,175 км/км2. През територията на Общината преминават следните 

пътища от републиканската пътна мрежа, имащи обща дължина от 95 км, от 

които 37,5 км. принадлежат към първи клас пътища, а 46,3 км. към втори клас – I-

1/E-70 (Русе-Разград-Варна), I-5/E-85 (Русе-Бяла-Маказа-граница Гърция), II-21 

(Русе-Тутракан-Силистра), II-23 (Русе-Червена вода-Исперих-Шумен), II-52 (Русе-

Мечка-Свищов-Никопол), III-202 (Русе-Щръклево-Попово), III-501 (Русе-Иваново-

Бяла), III-2001 (Русе-Писанец-Разград). Общинските пътища преминаващи през 

територията на Общината представляват бившите пътища четвърти клас и имат 

обща дължина от 103 441 км. Тяхното експлоатационно състояние е сравнително 

добро, въпреки, че определени участъци от тях е желателно да бъдат разширени, 

а други преасфалтирани и да бъде поставена съответната липсваща маркировка. 
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Републиканските пътища свързват Общината с по-големите градове в 

България. Разстоянието по шосе от Русе до София е 331 км., до Пловдив – 293 км., 

до Варна – 203 км., до Плевен – 153 км., до Силистра – 107 км. и до Велико 

Търново– 124 км. Облекчение на трафика до тези ключови градове се предвижда 

да бъде постигнато, чрез изграждането на скоростни пътища и по-конкретно - 

скоростен път Русе-Свиленград; Русе-Бяла и скоростен път Русе-Разград-Шумен, 

както и осигуряване на трасе, чрез което да бъде изведен автомобилният поток, 

идващ от Дунав мост, извън чертите на гр. Русе. 

По отношение на обществения градски и извънградски транспорт, всички 

населени места на територията на Община Русе имат достъп до него. Що се 

отнася до градския транспорт, той използва основната улична мрежа в Русе, 

както и част от второстепенната. Основната пътна мрежа на Русе е изградена от 

улици, принадлежащи към II, III-А, III-Б и IV категории. Затруднение изпитват 

единствено югоизточните квартали, поради липсата на подходящи транспортни 

връзки с централната част. Наличната транспортна инфраструктура позволява 

връзката между южните населени места към северните да се осъществява 

единствено през Русе. 

Три са основните фирми, осъществяващи обществения градски и 

извънградски транспорт на територията на Община Русе. Акционерното 

дружество „ЕГГЕД РУСЕ“ АД е основната фирма, осигуряваща градски транспорт. 

Компанията осигурява осем тролейбусни линии. Що се отнася до част от градския 

и извънградски транспорт на територията на общината, той се осигурява главно 

от две фирми – „ШАНС-99“ ООД и „Геокомерс-Русе“ ООД. „ШАНС 99“ осигурява 4 

междуселищни автобусни линии и 12 градски, като успява да покрие по-важните 

части от града и общината, а „Геокомерс“ разполага с 5 автобусни линии, които 

обслужват градския транспорт. 

5.2. ЖП транспорт 

Железопътната инфраструктура на територията на Община Русе е добре 

развита и в сравнително добро техническо състояние. Не случайно първата жп 

линия е изградена именно между гр. Русе и гр. Варна. Жп линията Русе-Горна 

Оряховица също играе важно стопанско и икономическо значение за Общината. 

Друга ключова жп линия от международно значение е жп линията Русе-Букурещ. 

Стратегическото географско местоположение, в което се намира Общината и 

разположението на русенската жп гара, предполагат и развитието на потенциала 

за осъществяване на интермодални превози по паневропейските транспортни 

коридори №7 и №9. Ключовото разположение на гарите също подпомага 

осъществяването на комбинирани превози. На територията на община Русе са 

разположени следни гари – Централна пътническа гара, две разпределителни 

гари и три товарни. 

Въпреки факта, че Община Русе разполага с добре развита железопътна 

инфраструктура, техническото състоянието на съоръженията на места не е 
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достатъчно добро. Жп линията Русе-Горна Оряховица не е изградена в 

съответствие със стандартите на европейските транспортни коридори, част от 

гарите и вагоните също се нуждаят от реконструкция с цел осигуряването на по-

бърз и по-удобен превоз на пътници и товари. 

5.3. Воден транспорт 

Отново благодарение на река Дунав и мостът над нея, центърът на Община 

Русе – град Русе, се явява ключов пристанищен град по поречието на реката. 

Добре развитата пристанищна инфраструктура благоприятства, както за 

развитието на туризма в Общината, така и за социално-икономическото ѝ 

развитие. От национално значение е пристанище Русе, което е най-голямото 

пристанище в българския участък на река Дунав и развит мултимодален център, 

който осигурява връзка между трите основни вида транспорт – воден, 

автомобилен и железопътен. Пристанището има потенциал, предвид факта, че 

обема на интермодалните превози през Русе ще продължи да нараства, за 

развитие и използване на въздушния транспорт и обособяването на логистична 

база. Пристанище Русе включва Русе изток, Русе център и Русе запад. В 

допълнение съществуват и редица пристанища от регионално значение, както и 

такива със специално предназначение – Дунавски драгажен флот Русе (ДДФ); 

Русе – нефтоналивен терминал Арбис; Порт Булмаркет Русе, Пристанище 

„Пристис“; „Дубъл Ве Ко“ Русе; ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ Русе, 

„Русенска Корабостроителница“ АД и други. 

5.4. Електромобили 

Замърсяването на въздуха е един от най-големите съвременни проблеми, 

който е причинител на множество заболявания. Те се отключват когато 

вдишваният мръсен въздух премине чрез белите дробове в кръвта, а от там и във 

всички жизнено важни органи. Основна причина за замърсяването на въздуха в 

големите градове са автомобилите, оборудвани с двигатели с вътрешно горене 

(ДВГ), които отделят азотни оксиди и въглеводороди. В следствие на това се 

увеличава необходимостта от развитие и използване на електромобили. Голяма 

част от автомобилопроизводителите се насочват към производството и на 

електромобили. Основни предимства на електромобилите са изминаването на 

дадени километри на много по-ниска цена, спрямо обикновен автомобил, 

работещ с ДВГ, липсата на излишни разходи (смяна на масло, охладителна 

течност, въздушни и горивни филтри), които не са необходими при 

електромобила, както и липсата на излишно издаван шум от двигателя. Най-

голямото им предимство е, че не се замърсява по никакъв начин околната среда, 

чрез изхвърляне на изгорели газове. Въпреки значимите си предимства, 

електромобилите имат и недостатъци. Основният им недостатък е високата цена, 

която зависи от вида на използваната батерия (най използваните са никел-

кадмиеви, никел-метал-хибридни, оловно-киселинни, литиево-йонните, литиево-

полимерни киселинни и др.). Най-евтиният вариант е с оловно-киселинни 
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батерии, но поради високото тегло не се препоръчва използването им. От вида на 

батерията зависи и какъв пробег би могъл да направи автомобилът. Други 

недостатъци на електромобилите са малкият брой станции за зареждане на 

батерии в по-слабо развитите страни от Европа, както и бавното зареждане на 

батериите – от 5 до 10 часа. 

Съществува възможността обикновения автомобил да стане напълно 

електрически. Това е осъществимо с така наречената конверсия (подмяна на ДВГ 

с електрически) и монтиране на подходяща батерия с необходимите консумативи 

за зареждането, която трябва да се свърже с новия електродвигател. 

Първоначалната инвестиция за преобразуване на автомобила в електромобил е 

висока, но придвижването с такъв електромобил е много по-евтино, от колкото с 

обикновен автомобил с ДВГ. Стандартната цена, без монтаж на допълнителни 

екстри е около десет процента от цената на нов обикновен електрически 

автомобил - 25 000 и 40 000 евро. В България също се произвеждат 

електромобили, но цената им е значително по-ниска - около 10 000 евро. В Бургас 

се произвеждат „зелени“ автомобили, като частите се внасят от Китай. Има 

различни програми от държавата, които насърчават закупуването на такъв тип 

автомобил. От 17.10.2012 г. е приет Национален план за електрическа мобилност, 

в който е предвидено при закупуването на електромобил, купувача да получи 

субсидия в размер на 5000 лв. и да бъде освободен от такси за паркиране в 

центъра на столицата и по-големите градове на страната. 

В страни като Швеция, Холандия, Германия, Великобритания и Португалия 

все повече нараства използването на електромобили. В Стокхолм 

електрическите автомобили представляват 12% от общия автопарк. Всички 

общински превозни средства са "зелени" като 65% от шведите имат достъп до 

зарядни устройства за тези автомибили. Определени са специални общински 

паркинги за електромобили, които са безплатни. Такситата–електромобили имат 

предимство на гарата и летището в Стокхолм – заемат първите места пред 

обикновените таксита. Местната власт в Ротердам, Холандия идентифицира 

като основна цел до 2014 г. 25% от общинския парк да е от електромобили. В 

града се провеждат търгове за обществени поръчки и съществува публично-

частен консорциум за тези автомобили. Ротердам разполага с хибриден 

автомобил за чистене на улиците на стойност около 300 хил. евро (около 10 пъти 

по-скъп от обикновените такива коли). Във Великобритания „зелените“ 

автомобили не се облагат с акцизен и общ данък. В процес на изграждане е 

подходяща инфраструктура за електромобили. Стойността на една зарядна 

колонка варира от 1000 до 25 000 лири. През май 2010 г. немското правителство 

изгражда платформа за разработка на пазара на електромобили като се очаква  

през 2020 г. техният брой да достигне 1 млн. Португалия приема програма за 

насърчаване на устойчивото развитие на електромобилите от 2008 г. Тя се 

нарича MOBI.E и е отворена платформа за централизирано управление. В нея се 

включват частни компании, които инвестират в развитието на електромобилите. 
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Чрез електронна система потребителят може да се информира за най-близката 

зареждаща станция и да плати чрез карта за зареждане. Системата има покритие 

в цялата страна. 

Опитът и добрите практики на европейските страни показват, че един от 

начините за повишаване потенциала на българските предприятия да устоят на 

конкурентния натиск на европейските и световните пазари, е създаването и 

поддържането на специфични междуотраслови групировки - "Клъстери". По този 

начин, чрез мрежи от конкуриращи се и сътрудничещи си фирми и организации, 

се укрепват и засилват преимуществата на определено ниво, които могат да 

бъдат насърчавани целево чрез приоритетна подкрепа и съдействие от страна на 

държавата. Използваният подход в развитите страни позволява създаването на 

системи от заинтересовани и икономически свързани фирми върху определена 

територия (област и регион), с цел да се постигне по-ефективно концентриране 

на ресурси за подобряване на конкурентоспособността във възможно най-много 

сфери на дейност. Този подход е особено важен за малките и средни предприятия, 

защото те обикновено не могат да разчитат на целия спектър от ресурси и 

развитите компоненти на производствените системи, с които разполагат по-

големите фирми. 

В България е създаден през 2009 г. Индустриален клъстер 

„Електромобили“ (ИКЕМ) като сдружение с нестопанска цел. Той е единствената 

професионална организация в България, която развива дейност в сферата на 

електрическата мобилност. Сред членовете на ИКЕМ е и Русенски университет 

„Ангел Кънчев“. Клъстерът участва в стратегически разработки, промяна в 

нормативната база, обучения и конференции. ИКЕМ е основният инициатор за 

създаването на „Национална програма за електрическа мобилност - България 

2025 г.“ Развитието на елекромобилната индустрия в страната дава възможност 

на фирмите от Клъстера като поддоставчици да внедряват и изграждат 

енергоспестяващи и ВЕИ инсталации и технологии в зарядните станции за 

обществено и лично ползване. Основните цели и приоритети на клъстера са 

свързани с опазването на околната среда, повишаване на ЕЕ, повишаване на 

квалификацията на човешките ресурси, внедряване на иновации в 

технологичните вериги на производството и конверсията на електромобили.  

Основни участници в ИКЕМ са: 

 Инженерингови фирми, производители на компоненти и инсталации; 

 Фирми и организации, свързани в технологичната верига за производство 

на електромобили; 

 Фирми и организации, работещи за развитието на слънчевата и 

възобновяема електрическа енергия; 

 Фирми доставчици на машини, технологии и оборудване; 
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 Фирми обезпечаващи сервизни и поддържащи дейности, транспортното 

обслужване и логистиката; 

 Организации и фирми в сферата на научно-приложните разработки.  

Перспективни цели до 2020 г. 

 Устойчива конкурентоспособност на членовете на ИКЕМ; 

 Устойчиво опазена и съхранена околна среда съгласно националните и 

регионалните приоритети, и изискванията на ЕС. 

Средносрочни цели – 2012-14 г. 

 Разработване и предлагане на големи индустриални, куриерски, 

логистични и строителни фирми на инвестиционни проекти за 

технологично обновление и внедряване на иновации за намаляване 

енергоемкостта на транспорта и производството; 

 Разработване и предлагане на стратегически инвеститори на 

инвестиционни проекти за повишаване на ЕЕ и внедряване на 

производства за алтернативна енергия; 

 Реализиране на програми и проекти за подобряване условията на труд в 

предприятията - участници в клъстерната мрежа; 

 Усъвършенстване на системата за повишаване на образованието и 

квалификацията за нуждите на "клъстерната" мрежа. 

Много важно условие за развитието на дейността на ИКЕМ е 

сътрудничеството и подкрепата на общините. Необходимо е общините да:  

 Предоставят места за безплатно паркиране на електромобилите на 

обществени паркинги (синя и зелена зона) за период от 5 години; 

 Предоставят възможност електромобилите да се предвижват по лентите 

на градския транспорт; 

 Гарантират безплатно паркомясто пред дома на собствениците на 

електромобил с възможност за инсталиране до него на зарядна колонка; 

 Да се разработи облекчена процедура, която да се ползва от общините при 

предоставяне на възможности за инсталиране на зарядни станции за 

батериите на електромобилите на публични места, на частни паркинги и 

пред дома. Когато избраното място за зарядна колонка е публично, то да се 

отдава и на концесия по принципите на ПЧП (както е в Сингапур). 

 Стимулират инвестициите в електромобили за комуналното стопанство, 

които да се включват в неговите активи (както е в Калифорния); 

 Инвестират в създаването на зарядна инфраструктура (зарядни 

устройства от различен тип) както на публични места, така и на частни 

паркинги (както е в Лос Анджелис); 
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 Разработят програми за екологичен обществен транспорт, в които 

специално внимание да се отделя на инвестициите в електромобили. 

През 2011 г. в Общински съвет - Русе е прието решение за рамково 

споразумение, с което се гарантира подкрепата и сътрудничеството между 

Община Русе и ИКЕМ. Съгласно чл. 1 от решението страните по споразумението 

обединяват усилията си в сътрудничество за реализиране на ПЧП в клъстерния 

подход за развитие на местната общност: бизнес организация – общинска 

администрация, както и изготвяне на модел на „Зелена община”, в която да се 

осигури изграждането на зарядни станции за електромобили, като за 

зареждането им се използва енергия от ВЕИ. Като ключови за сътрудничеството 

през 2011-2013 са идентифицирани следните области: 

 Иницииране, организиране, популяризиране на проекти в областта на 

производството, конверсията, енергийната, иновативната, научната и 

ресурсната обезпеченост на електромобилната промишленост на местно 

ниво; 

 Стимулиране проучването и разработването на инвестиционни проекти за 

технологично обновление и внедряване на иновации в производството и 

конверсията на електромобили и обслужващата го инфраструктура; 

 Учредяване на Фонд за „Зелени индустрии” за финансиране на инициативи 

и проекти на свързани с електромобилната индустрия предприятия; 

 Съдействие на потенциални стратегически инвеститори за 

осъществяването на инвестиционни проекти за развитие на бранша и 

коопериране с компаниите и фирмите в Община Русе. 

Съгласно чл. 5 от Решението на Общинския съвет сътрудничеството се 

организира, ръководи и осъществява от Кмета на Общината или от 

упълномощено от него лице и Председателя на ИКЕМ, чрез личен контакт, 

организиране и ръководене на авторски колективи, организиране на работни 

срещи между представители и звена от двете страни по споразумението, 

сключване на договори с трети страни, като за целта се разработват и подписват 

анекси към рамковото споразумение. 

6. Селско стопанство 
Таблица 5 Индикатори за селското стопанство в Община Русе 

Индикатор Мярка Стойност 

Общ размер на територията на общината дка 507 000 

Общ размер на земеделските територии дка 6 576,348 

Общ размер на обработваемите земи дка 4 854,808 
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Таблица 6 Земеделски култури на територията на област Русе 

Площта на някои по-важни земеделски култури област Русе, дка 

Култури 2006 2007 2008 

Пшеница 482522 572521 583338 

Ечемик 133648 113912 149326 

Овес * 1500 0 

Царевица за зърно 150544 172205 155668 

Слънчоглед 482822 431709 461003 

Производство на някои по-важни земеделски култури - област Русе, тонове 

Култури 2006 2007 2008 

Пшеница * 99900 198918 

Ечемик * 22548 53968 

Овес * 121 0 

Царевица за зърно * 489 87174 

Слънчоглед * 39890 105470 

* липсват данни       

Източник: МЗХ, Областна дирекция "Земеделие" - гр. Русе 

7. Външна осветителна уредба 

Уличното осветление на територията на град Русе за захранва от 250 

трафопоста, в които има 250 полета улично осветление, 76 касети. Измерването 

на консумираната електрическа енергия се извършва с 211 електромера - 158 

двойнотарифни електромери и 53 еднотарифни електромери. 

Уличното осветление се захранва посредством три типа мрежи:  

 Подземна кабелна мрежа с кабели тип: CBT / CABTсъс сечение от 6 до 35 

мм2, според дължината на клона и инсталираната мощност;  

 Въздушна мрежа с изолирани проводници със сечение от 16 мм2;  

 Въздушна мрежа с голи проводници със сечение до 16 мм2.  

Уличните осветители са оборудвани с НЛВН с мощност 50W, 70W, 100W, 

150W, 250W, в зависимост от класа на улиците и техните габарити съгласно БДС 

5504-08 и EN 13201. 

Управлението на уличното осветление се извършва с електронен 

двутарифен триканален часовник тип „Фонотроника 2“. Изграден е като 

микропроцесорна система работеща в реално време. Проекциите на часовете на 

запалване вечер и загасяне сутрин за извършват автоматично ежедневно 

заложени в програмното осигуряване съгласно годишния цикъл на изгреви и 

залези на слънцето. Предвидена е възможност за корекция в заложените в 

програмното осигуряване часове на изгреви и залези (по отделно или заедно) ± 

45 минути. Този тип система извършва само частично управление на 

осветителите по време и няма възможност за димиране (регулиране на 

интензитета на светлинния поток). 
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Таблица 7 Разходи за електрическа енергия на Община Русе за улично осветление 

Разходи за електрическа енергия на Община Русе за улично осветление 

 2009 година 2010 година 2011 година 

месец  КВтч Лева КВтч Лева КВтч Лева 

януари  329145  17826  580313  54438  608167  58081  

февруари  804246  136088  707110  72404  65429  64875  

март  534995  29021  671194  57592  557929  44962  

април  551312  50572  683974  58552  594342  55517  

май  449199  39350  510208  29948  432880  26027  

юни  413966  28694  378340  22048  398682  30808  

юли  365518  27138  406809  34949  373475  31507  

август  244619  29900  319755  22298  324470  25887  

септември  466683  45098  405727  40215  384633  41295  

октомври  399146  29848  425763  37906  426911  44176  

ноември  533518  56716  496021  48426  491295  52436  

декември  563870  53844  580609  58758  525356  55205  

Общо  5656217  544095  6165823  537533  5772431  530776  
 

Фигура 3 Изразходвана енергия от уличното осветление на град Русе за периода 2009 - 2011 г. 

През годините, изразходваната електрическа енергия от системата за 

улично осветление остава относително постоянна. Малките разлики , които се 

наблюдават се дължат по-скоро на продължителността на отчетния период на 

ЕРП, отколкото на други аномалии. Предоставените данни са на база 

фактурираната електрическа енергия, а не на пряко измерване на консумацията 

за календарен месец. Огромната разлика в консумацията за месец февруари се 

дължи на същата причина и не следва да се разглежда като проблемна. 

От предоставените данни е видно, че Община Русе изразходва около 530 – 

560 хиляди лева за електрическа енергия за улично осветление. Потенциалът за 

спестяване на енергия и средства е огромен и следва да бъде изследван. 

Използването на ВЕИ за електрозахранване на уличното осветление биха били 

рентабилни, в случай че цената на произвежданата електрическа енергия е по-

ниска от тази, която се предлага от обслужващото община Русе ЕРП. Разбира се, 

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

К
В

тч
 

месец 

Изразходвана енергия от уличното осветление на 
град Русе 

2009 година 

2010 година  

2011 година  



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

30 

 

съществува и друга възможност за реализация на положителен икономически 

ефект – изграждане на ВЕИ мощности, които да носят приходи на общината, с 

които приходи да се реализират мерки по повишаване на ЕЕ на уличното 

осветление, които да доведат до преки спестявания на електрическа енергия и 

средства. 

Фигура 4 Разходи за електрическа енергия за улично осветление в град Русе 

Системата за улично осветление разполага с 9264 осветителя, като 

разпределението на осветителите по мощности е представено в Таблица 8. Прави 

впечатление, че преобладават Натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с 

мощност 50 W, 100 W, както и мощните 250 W осветители, които се използват 

основно за осигуряване на нормативните изисквания за осветеност на входно-

изходните магистрали на град Русе. 

Таблица 8 Налични осветители 

Тип уличен осветител Брой Пълна мощност, W Общ товар, KW 

Уличен осветител 50W 3 503 61 213,68 

Парков осветител 50W 2 206 61 134,56 

Уличен осветител 70W 738 80 59,04 

Парков осветител 70W 177 80 14,16 

Уличен осветител 100 W 1 081 114 123,23 

Парков осветител 100 W 18 114 2,05 

Уличен осветител 150 W 948 169 160,21 

Уличен осветител 250 W 615 276 169,74 

Общо 9 264 
 

876,68 
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Фигура 5 Брой на различните типове осветители 

В настоящия момент, по данни на община Русе, часовниците за управление 

на уличното осветление са настроени така, че то да работи 4100 часа годишно. 

При това положение и данните за инсталираните осветителни тела на 

територията на град Русе, при условие, че всички инсталирани осветители са 

изправни, получаваме базовата консумация на уличното осветление на града: 

Таблица 9 Базова консумация 

Товар, KW Работни часове Консумирана енергия на година, KWh 

876,687 4100 3 594 416,7 

8. Образование и обучение 

На територията на община Русе функционират две висши учебни 

заведения - Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите - Пловдив, филиал Русе (ВУАРР). 

Специалностите, които предлага ВУАРР дават възможност за обучение на 

специалисти в областта на финансите, стопанското управление, агробизнеса, 

както и управление на проекти в аграрния и туристически сектор. Във ВУАРР не 

се развиват специалности, свързани с енергийната ефективност или 

производство на енергия от ВЕИ и биогорива.  

Русенски университет „Ангел Кънчев“ предлага магистърски програми 

„Възобновяеми енергийни източници и технологии“ и „Енергийна ефективност“, 

които дават възможност за подготовка на висококвалифицирани специалисти в 

тези области. Магистърската програма в областта на ВЕИ е изцяло съобразена с 

предлаганите подобни програми във водещи европейски университети. Тя 

осигурява на обучаемите широк спектър от задължителни и избираеми 

дисциплини като Слънчеви енергийни уредби и паркове, Вятърни енергийни уредби 

и паркове, Компютърни технологии и системи за управление на уредби във 

възобновяемата енергетика, Проектиране и експлоатация на уредби и паркове с 
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възобновяеми енергийни източници и др. Учебният план е разработен на базата на 

договор между Русенския университет и Държавния политехнически 

университет в Санкт Петербург, Русия. Подписаните договори по програмите 

CEEPUS, LEONARDO и др. позволяват на студентите да провеждат практики в 

университети във Франция, Германия, Словакия и Турция. Магистърската 

програма се подкрепя от водещи национални и европейски компании в областта 

на ВЕИ. Осигурени са материална база, специализиран софтуер, както и опитни 

преподаватели, които да подготвят високвалифицирани специалисти  по ВЕИ. 

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалаври от 

професионални направления като Електротехника, електроника и автоматика 

и Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Общо инженерство и 

Машинно инженерство.  

Магистърската програма „Енергийна ефективност“ е съобразена със 

съвременните тенденции в световен мащаб и изискванията на Законa за 

енергетиката и ЗЕЕ. Завършилите могат да кандидатстват за получаване на 

лиценз като експерти по ЕЕ и да работят в системата на енергетиката като 

енергетици във всички производствени и обществени предприятия, в 

проектантски бюра, в научноизследователски институти, като преподаватели 

във висши училища и др. Обучението по програмата включва следните 

дисциплини - Методи и модели за изследване и оптимизация на 

енергопотреблението, Мениджмънт и технико-икономическа оценка на 

проектите по ЕЕ, Енергийни баланси на сгради и промишлени системи, Измерване, 

контрол и управление на енергии и енергоносители, ЕЕ на сгради и комунално-

битови обекти, ЕЕ при производството на електрическа енергия, ЕЕ при 

пренасяне и разпределение на електрическата енергия, Енергоефективни 

осветителни и облъчвателни системи, ЕЕ на непрекъснати производствени 

системи, ЕЕ на дискретни производствени системи и др. Магистърската програма 

е подходяща за завършили бакалаври по Електроенергетика и 

електрообзавеждане, Електротехника, Комуникационна и компютърна техника, 

Енергетика, Общо инженерство и Машинно инженерство.  

Съгласно ЗЕЕ, обследването за EE и сертифицирането на сгради се 

извършва от лицензирани физически лица, които имат завършено висше 

техническо образование и не по-малко от три години стаж по специалността или 

завършено средно техническо образование с не по-малко от 6 години стаж по 

специалността. За да бъде получен лиценз е необходимо завършването на 

специален курс за извършване на обследване за ЕЕ на сгради и сертифицирането 

на сгради или обследване за ЕЕ на промишлени системи. Обхванати са 

изискванията на специфичната нормативна база, основните принципи за 

енергообмен в сградите, техниките за извършване на обследване за енергийна 

ефективност в сгради, методите за определяне и оценка на енергийните 

характеристики на сградите, специфични особености за намаляване на разхода 

на енергия в отделните подсистеми на сградата, оценка на потенциала за 
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намаляване на разхода на енергия, реда и правилата за издаване на сертификат 

на сградата. Предвидени са специални занятия за усвояване на метода за 

определяне на годишен разход на енергия по БДС EN 832 и практическото му 

приложение със специализиран софтуер за моделно изследване на сгради. 

Специално внимание се обръща на икономическата оценка на решенията за 

намаляване на разходите за енергия, както и на мониторинга на крайния 

резултат. След приключване на обучението се провежда изпит от комисия с 

представители от АУЕР, Министерството на икономиката и енергетиката и 

Министерството на регионалното развитие. В края на обучението се провежда 

изпит. След него се издава удостоверение, което трябва да бъде представено в 

АУЕР, за да се издаде лиценз. В обучението могат да участват специалисти в 

областите на строителството, топлотехниката или електротехниката.  

Русенски университет „Ангел Кънчев“ не организира провеждането на 

такива специализирани курсове за извършване на енергийно обследване, което 

може да бъде отчетено като сфера на действие в която университетът да бъде 

активен. Курсовете и издаването на лиценз се провеждат в Габрово, Варна, София 

и Пловдив. АУЕР, Министерството на икономиката и енергетиката и 

Министерството на регионалното развитие дават правото на съответния 

университет да организира такива курсове чрез сключването на официален 

договор между тях и висшето учебно заведение.  

България в сътрудничество с европейските страни, активно участва в 

дейностите за намаляване на емисиите от парникови газове с 20% и увеличаване 

дела на ВЕИ в крайното електропотребление с 20% до 2020 г. Постигането на 

тези цели е възможно само с подготовка на висококвалифицирани специалисти в 

областта на ЕЕ, енергийното обследване, както и ВЕИ и технологиите за 

производство на енергия от ВИ и биогорива.  

ИНСТРУМЕНТИ НА МЕСТНА ПОЛИТИКА И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПНИЕВИ 

За да бъдат ефективно изпълнени целите на програмата, Общината като 

ключов фактор за осъществяването им, следва да разполага с определен набор от 

инструменти, както и да предприеме редица мерки подходящи за и насочени към 

изпълнението на програмата. Инструментите на местната политика за постигане 

на целите на програмата обхващат пет категории мерки, както и комбинации от 

тях: 

 Административни; 

 Законодателни; 

 Технически; 

 Финансови; 

 Меки. 
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Списъкът от мерки за оползотворяване на отделните ВЕИ и средствата за 

прилагането им са разработени в индикативна Таблица 25 . 

VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 

При избора на приоритети за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници е отчетена политиката за развитие на Общината, която 

най-накратко е формулирана във визията за развитие на Община Русе за периода 

2014-2020 г., а именно „Русе е емблематична за България община, динамично 

развиващ се дунавски регион от национално значение с развита икономика и 

инфраструктура, където се осъществяват индустриални, транспортно-

логистични, туристически, културни, земеделски и образователни дейности, 

привлекателни за инвеститори и туристи и осигуряващи високо качество на 

живота на жителите на общината, обединяваща по най-ефективен начин 

потенциала на местните ресурси за устойчив, приобщаващ и интелигентен 

растеж”. С цел постигане на конкурентоспособна, динамична и рентабилна 

местна икономика, намаляване на вредното въздействие върху околната среда с 

следствие на развиваща се икономика и устойчиво и екологосъобразно 

управление на природните ресурси са формулирани следните приоритети за 

насърчаване използването на ВЕИ: 

 Стимулиране въвеждането на ВЕИ технологии както в публичния сектор, 

така и в бизнеса; 

 Реализиране на проекти в сферата на енергията от възобновяеми 

източници; 

 Развитие на енергийно-ефективна икономика с ниски нива на въглеродни 

емисии за създаване на устойчив икономически растеж. 

При разработването на ОПНИЕВИ на Община Русе са взети под внимание 

специфичните цели заложени е Плана за енергийна ефективност на Община Русе.  

Предвид факта, че настоящата програма и горецитираният план имат допълващ 

се характер, се предвижда съгласувана реализация и управление на дейностите 

по двата документа. В отговор на 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. С 

оглед постигане на максимална съгласуваност с целите и приоритети за развитие 

на Община Русе, настоящата програма е разработена в съответствие с проекта на 

Общинския план за развитие на Община Русе за периода 2014-2020 г. 
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VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ 

1. Себестойност на енергията от ВЕИ 

Както е видно от следващите таблици, себестойността на енергията, 

произвеждана от ВЕИ през годините намалява и тенденцията е да се изравни, ако 

не и да бъде по-ниска от тази на конвенционалните централи. Прави 

впечатление, че в рамките на само 10 години, себестойността ще намалее до 10 

пъти. Въпреки тази тенденция, ВЕИ все още намират ограничено приложение в 

световния енергиен микс, главно поради факта, че повечето от тях са с 

непостоянен характер, а системите за акумулиране на енергията все още са на 

твърде висока цена, за да бъдат конкурентни на конвенционалното енерго-

производство от изкопаеми горива. 

Таблица 10 Средна себестойност на произведената от ВЕИ енергия по световна оценка, приведена към 
лева (източник: World Geothermal Congress 2005, Antalya Turkey) 

ВЕИ Електропроизводство Директно 
топлопроизводство 

 лв / kWh лв / kWh 

Водна енергия 0,10 – 0,30  

Биомаса 0,10 – 0,30 0,02 – 0,05 

Слънчеви панели   0,05 – 0,30 

От фотоволтаици 0,40 – 2,00  

Ветрова енергия  0,10 - 0,30  

Геотермална енергия 0,03 - 0,15 0,01 – 0,05 

 
Таблица 11 Прогнозни годишни гранични разходи за производство на електроенергия от ВЕИ към 
2015 г.(източник: НДПВЕИ 2005-2015г.) 

ВЕИ лв/kWh 

Малки ВЕЦ 0,030 

Биомаса (средно) 0,050 

Биогаз 0,024 

Биоотпадъци 0,060 

Геотермална енергия 0,030 

Ветрова  0,043 

Слънчева  0,120 

Както е видно от Таблица 11, прогнозните цени към 2015 силно се 

доближават до действащите в момента – за справка виж: Преференциални цени 

на електрическата енергия, произведена от ВЕИ към 01.07.2013 г. При 

действащите в момента цени на електрическата енергия, показани в Таблица 12 е 

видно, че енергията от ВЕИ започва да се доближава, а към 2015 предстои да се 

изравни с тази, произведена от централите, работещи на изкопаеми горива. 

Таблица 12 Действащи цени на електрическата енергия от големите производители 

Производител на електрическа енергия Цена за енергия (лв./МВтч) 

АЕЦ Козлодуй ЕАД 15,30 лв. 

ТЕЦ Бободол ЕАД 84,64 лв. 
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ТЕЦ Марица 3 84,13 лв. 

ТЕЦ Варна ЕАД 92,58 лв. 

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 39,04 лв. 

Енерго-Про България ЕАД: 
 

Каскада Санданска Бистрица 100,21 лв. 

ВЕЦ Стара Загора 116,34 лв. 

Сентрал Хидроелектрик дьо Булгари ЕООД 133,32 лв. 

1.1. Методи за оценка на инвестиционните проекти 

За всеки инвестиционен проект се прави оценка като се използват 

различни методи и показатели, делящи се на статични и динамични. Сериозен 

недостатък на статистическите методи е фактът, че те не отчитат промяната на 

стойността на парите във времето. Поради тази причина по-широко приложение 

намират динамичните методи, при които се отчита промяната в стойността на 

парите за определен период от време. 

Икономическият анализ на инвестиционните проекти се прави с цел да се 

провери дали инвестираният капитал в определена мярка е възвръщаем за 

определен период от време. Рискът от вземане на грешни инвестиционни 

решения може да бъде минимизиран с помощта на икономическия и финансовия 

анализ на проекта. При оценката на инвестиционните проекти се използват 

недисконтирани и дисконтирани методи. 

1.1.1. Недисконтирани методи за оценка на инвестиционен 

проект 

При тях се сравняват разходите и приходите за даден период, което се 

смята за достатъчно показателно, за да се прецени привлекателността на 

инвестицията. Най-лесната и основна мярка за финансова възвръщаемост на 

проекта е периодът на възвръщаемост, който влияе върху срока, необходим за 

възвръщането на направените инвестиции по проекта чрез нетни печалби. В 

случаите, когато се очаква годишните печалби да бъдат постоянни, периодът на 

възвръщаемост може да бъде пресметнат по следната формула: 

                       

      
   

                     

                           
 

1.1.2. Дисконтирани методи за оценка на инвестиционен проект 

Дисконтираните методи отчитат жизнения цикъл на инвестицията. В 

изчисленията се използва паричният поток за целия период, като нетните 

парични потоци се дисконтират за всеки период чрез избрана норма на 

дисконтиране. Това дава възможност да се правят сравнения за тяхната времева 

стойност. 
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Основната цел на инвестирането е да се вложи определена сума сега (в 

момента на инвестицията), очаквайки да се получи по-голяма сума в бъдеще 

(когато бъде реализиран проектът). Чрез използването на дисконтирания 

паричен поток и определянето на стойността на капиталовите разходи, става 

ясно, че паричните потоци в началните години имат по-благоприятна стойност в 

сравнение с по-късните години от изпълнение на проекта. Коефициентът на 

дисконтиране се изчислява по следната формула: 
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  - лихва или капиталов разход 

n - годината от изпълнение на проекта 

Чрез коефициента за сконтиране могат да се отразят намалените 

стойности, съответни на днешните парични потоци, печалба и разходи. 

Например, паричният приток от 1 000 Евро в срок от 3 години (n) има моментна 

стойност 751 Евро, приемайки ниво на дисконтиране от 10%. Днешната стойност 

на паричния приток в бъдеще се равнява на плащането в бъдеще умножено по 

фактора на сконтиране. Тъй като нивото на лихвата определя времевата 

стойност на парите, то трябва да бъде избрано със същата стойност като 

процента на сконтиране. 

При методът Дисконтов период на възвръщаемост се взема предвид и 

времевата стойност като нетният годишен паричен поток за всяка година се 

дисконтира обратно към годината на изпълнение на проекта, използвайки 

стойността на капитала на съответния инвеститор. 

Дисконтирани годишни печалби   
                            

      
 

  - нивото на лихва или капиталов разход 

n - годината от изпълнение на проекта 

Друг метод за оценяване на инвестиционния проект е паричният поток, 

който служи като основа за определяне на икономическата жизнеспособност. 

Паричният поток представлява разликата между приходите и разходите по 

проекта, като се отхвърлят амортизацията и лихвите. Лихвите се включват в 

калкулацията чрез процента, използван за дисконтиране на паричните потоци. 

Друг подход, който се използва за оценяване на инвестиционните проекти 

е този на дисконтирания паричен поток или нетна настояща стойност (NPV). При 

него се използва времевата стойност на парите, за да се конвертира годишният 

паричен поток по проекта в единична стойност. Дисконтираният паричен поток 

включва и амортизациите, данъчните постъпления и други парични потоци, 

които могат да се променят през годините. При този подход се взема част от 

паричния поток за период от време и се “дисконтират” паричните потоци, за да се 

получи настоящата им стойност. Тя може да бъде разгледана като средствата, 

които трябва да бъдат вложени днес с лихвен процент равен на дисконтиращият 

(времева стойност на парите), за да може да създаде годишен доход равен на 

паричния поток за всяка от годините от проекта. Нетната настояща стойност за 
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инвестиция, която има повече от един паричен поток се изчислява по следната 

формула: 
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където C0, C1,…, Cn са паричните потоци през годините, а r е лихвения 

процент. 

Критериите за оценяване на инвестиционните проекти при този метод са 

следните:  

o NPV>0 – проектът се приема; 

o NPV<0 – проектът се отхвърля; 

o NPV=0 – проектът е на границата изгоден/неизгоден и е необходим 

допълнителен анализ. 

Положителната нетна настояща стойност гарантира ефективното 

изразходване на ресурсите, а отрицателната показва, че сумарните разходи по 

проекта надвишават приходите при определената норма на дисконтиране, което 

няма да доведе до нарастване на вложените инвестиции и такъв проект е 

неприемлив. NPV=0 показва, че проектът нито ще увеличи, нито ще намали 

стойността на инвестициите и следователно трябва да бъде отново анализиран, 

за да се вземе окончателно решение дали да бъде изпълнен. 

При методът на Вътрешната норма на възвръщаемост (IRR) се определя 

такъв лихвен процент, при който нарастващата настояща стойност на проекта е 

равна на нула. В такъв случай кумулативната нетна настояща стойност на всички 

предвидени разходи ще е толкова, колкото тази на всички предвидени печалби, 

когато и двете са дисконтирани по Вътрешната норма на възвръщаемост. 

Изчислената IRR се сравнява с капиталовите разходи на инвеститора. Проектът 

се счита за финансово атрактивен, когато стойността на IRR надхвърля 

капиталовите разходи на инвеститора. Колкото по-висока е Вътрешната норма на 

възвръщаемост, сравнена с капиталовите разходи, толкова по-атрактивен е 

проектът. Като се използва формулата за нетната настояща стойност може да се 

изчисли и IRR по следния начин: 

0
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където C0, C1,…, Cn са паричните потоци през годините. 
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За да се оцени ефективността на даден проект с помощта на показателя IRR 

е необходимо да се знае стойността на лихвения процент r. За пазарен лихвен 

процент може да се използва лихвеният процент, при който банката би отпуснала 

заем. В такъв случай критериите за оценяване на инвестиционните проекти са 

следните: 

o IRR>r – проектът се приема; 

o IRR<r – проектът се отхвърля; 

o IRR=r – проектът е на границата изгоден/неизгоден. 

При липса на финансов калкулатор или компютърна програма, 

вътрешната норма на възвръщаемост може да бъде изчислена с т.нар. метод на 

проба и грешка. При него се дават определени стойности на нормата на 

дисконтиране докато се открие такава, при която NPV>0 и друга, при която 

NPV<0. Тогава се извършва линейно интерполиране по следната формула: 

21

1*)( 121

rr

r

NPVNPV

NPV
rrrIRR


   

r1 – норма на дисконтиране, при която NPV>0 

r2 – норма на дисконтиране, при която NPV<0 

Пример: Нужно е да бъде определена вътрешната норма на възвръщаемост 

на инвестиционен проект, при който се предвиждат вложения в размер на 

100 000 лв. и нетни парични потоци през следващите три години съответно 

40 000 лв., 40 000 лв. и 60 000 лв., при цена на капитала 17%. Първо се изчислява 

нетната настояща стойност при дисконтова норма 15% и се получава NPV = 

4 479.33, а при дисконтова норма 20% се получава NPV = - 4 166. Вътрешната 

норма на възвръщаемост се изчислява по следната формула: 

%59.17
)4166(33.4479

33.4479
*%)15%20(%15 


IRR  

Разходите на Жизнения цикъл е подходящ метод за сравняване на 

финансовата атрактивност на инвестиционните възможности, отчитайки 

различния живот и променящите се парични потоци през жизнените цикли. 

Паричният поток за всяка година представя очаквания годишен паричен поток, 

както и разходите от първото инвестиране. Впоследствие, стойността на 

жизнения цикъл може да се приеме като единен годишен паричен поток, където 

настоящата стойност на индивидуалните парични потоци е възможно да 

надхвърли жизнената продължителност на проекта при избраните капиталови 

разходи. 

Друг метод за оценяване на инвестиционни проекти е анализът „Приходи - 

разходи“, при който се изчислява индексът на рентабилност PI. Той показва каква 
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стойност се получава от всеки лев първоначални инвестиции като се отчита 

времевата стойност на парите. Индексът на рентабилност може да бъде изчислен 

по следната формула: 
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където C0, C1,…, Cn са паричните потоци през годините, а r е лихвения 

процент. 

Критериите за избор на проект са следните: 

o Ако PI>1 проектът се приема; 
o Ако PI<1 проектът се отхвърля; 
o Ако PI=1 проектът е на границата изгоден/неизгоден. 

Един от най-популярните и широко използвани методи за оценка на 

инвестиционни проекти е т.нар. Срок на откупуване. При него се определя 

продължителността от време, необходимо, за да се възстановят първоначалните 

инвестиции за сметка на финансовите резултати от инвестицията. Ако паричните 

потоци по години са еднакви, срокът на откупуване се изчислява по следната 

формула: 

NI

IC
PBP   

PBP – срок на откупуване 

IC – първоначални инвестиции 

NI – средногодишен нетен паричен доход 

Например, при инвестиция на стойност 200 000 лв. и прогнозиран паричен 

поток на стойност 50 000 лв., периодът на възвръщане се изчислява по следния 

начин: 

годиниPBP 4
50000

200000
  

Ако паричните потоци по години са различни, то тогава срокът на 

откупуване се определя на базата на акумулираната сума на дохода по години. По 

този начин може да се установи в коя година тази сума се изравнява или за първи 

път превишава стойността на първоначалните инвестиции. 
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Например, ако даден проект изисква първоначална инвестиция от 300 000 

лв. след което паричните потоци, които генерира в продължение на 4 години са 

следните: през първата година – 60 000 лв., през втората 80 000 лв., през третата 

– 170 000 лв., през четвъртата – 10 000 лв., то срокът на откупуване може да бъде 

представен по следния начин: 

Таблица 13 Пример за изчисляване на паричните потоци 

Година Парични потоци Дисконтов ф-р 
 при r=10% 

Дисконтиран 
паричен  
поток 

Акумулирана сума 
на 
дисконтираните 
потоци 

0 -300 000 1.0000 -300 000 -300 000 

1 60 000 0.9091 54 546 -245 454 

2 80 000 0.8264 66 112 -179 342 

3 170 000 0.7513 127 721 -51 621 

4 10 000 0.6830 6 830 -44 791 

 

При минимално приемлива рентабилност от 10% и срок от 4 години 

проектът не може да бъде изплатен в посочения срок. 

Независимо дали проектът е свързан с енергийното производство или 

енергийната ефективност, има фактори, които оказват силно влияние върху 

неговия успех, а именно: 

o Бизнес план - целта му е да повиши вероятността за успех на 

проекта чрез подробно проучване на всички финансови аспекти от 

предвидените разходи до предвидените спестявания и да представи 

предложенията на проекта. Бизнес планът трябва да представя 

аргументи, за това че проектът е технически осъществим, с 

подходяща управленска структура, финансово полезен и безвреден 

за природата. Качественият бизнес план трябва да включва 

подробен финансов анализ и предложения, за да може да се оцени 

финансовата възможност на проекта; 

o Стабилна капиталова структура - включва разработването на 

качествен финансов план, който да покаже, че проектът е 

икономически осъществим. Той трябва да съдържа няколко основни 

елемента - предложени технически и финансови условия за 

инвестиране и финансова структура, която представя сумата, която 

трябва да бъде инвестирана, нуждата от заеми, грантове или 

собствено финансиране, както и подробен преглед на направените 

предложения за разходи за гориво, развитието на пазара, 

направените разходи за производство и цени; 

o Силен мениджмънт – задължителен елемент от разработването на 

проекта е да се представи по какъв начин завършеният проект ще 

бъде управляван, от кого и кога се очаква да бъде изпълнен, как ще 

бъде избран предприемачът, каква е ролята на публичната власт, 
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какви лицензи, разрешения и видове документи са необходими, за 

да се реализира проектът; 

o Съобразяване с околната среда - проектът трябва да засяга 

въпроси, свързани с последствията за природата и да гарантира, че 

няма да има негативен ефект върху околната среда. 

Много важно условие за успеха на инвестиционните проекти е да бъде 

направен анализ на риска. Тъй като рисковете, свързани с енергийните проекти 

са комплексни, различните видове рискове трябва да бъдат структурирани по 

важност и степен на вероятност. Препоръчително е специално внимание да бъде 

обърнато на политическите и търговски рискове. Необходимо е да се 

идентифицират тези рискове, които частният инвеститор би желал да поеме и 

могат да бъдат подкрепени с гаранции или застраховки. 

2. Слънчева енергия 

Слънчевата енергия, представлява произведената посредством слънчевите 

лъчи електроенергия или топлинна енергия. Тя е изключително екологичен и 

практически неизчерпаем ресурс. Въпреки това, 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. 

Слънчевата енергия представлява ефективен инструмент за борба с 

климатичните промени и подобряване на екологичните характеристики на 

отделните райони. 

Основните препятствия пред масовото навлизане 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; 

2.1. Фотоволтаици 

Видовете фотоволтаици основно се делят на три основни поколения. В 

България най-популярни и най-често използвани са видовете панели от първо и 

второ поколение. Първото поколение от фотоволтаични технологии е свързано с 
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кристалния силиций, елемент използван при 95% от фотоволтаичните панели1 и 

най-разпространен при производството на фотоволтаични клетки. Второто 

поколение от слънчеви енергийни системи е свързано отново със силиция и по-

конкретно с аморфния силиций. Чрез него биват произвеждани тънкослойните 

фотоволтаични панели. Третото поколение фотоволтаици е свързано с 

нанотехнологиите, които позволяват изработването на изключително тънки 

фотоволтаични панели, което ще позволи тяхното използване на разнообразен 

тип места, независещ от терена. 

2.1.1. Първо поколение 

Първото поколение фотоволтаици е базирано на кристалният силиций. 

Силицият представлява вторият най-популярен материал на Земята, след 

кислорода, и все още един от най-използваните материали за производството на 

соларни клетки. Характерно за кристалният силиций е неговата висока чистота. 

За да бъде използван като полупроводников материал при соларните клетки, 

силицият трябва да бъде с чистота от 99,9999% При първото поколение типовете 

фотоволтаици се класифицират в три основни вида, а именно монокристални, 

поликристални и лентови (EFG ribbon). 

2.1.1.1. Монокристални 

Основният материал, от който се произвеждат фотоволтаичните клетки е 

кристалният силиций. В различните технологии и видове фотоволтаици, той се 

използва под различни форми. Тук той бива използван под формата на 

монокристален силиций. Производството на тази разновидност на силиция се 

получава чрез обработка на кристала, при която той бива нарязан на 

изключително тънки кръгли или скосени елементи, с големина около 0.2 мм. Те в 

последствие биват използвани за изработката на самите клетки. Тази технология 

на производство е и причината за високата цена на този тип фотоволтаични 

панели. 

Цветът на соларните клетки е черен. Размерът на една фотоклетка е 100 

см2, като тя осигурява мощност от около 1,5 W при максимална осветеност на 

клетката. Основният метод за генериране на електричество при 

фотоволтаичните панели е чрез директно преобразуване на слънчевата 

радиация. Електричеството се генерира чрез потока от електрони, който 

преминава през електрическото поле на полупроводника. Когато слънчевата 

светлина достигне слънчевата клетка, тя преодолява бариерата, която 

електрическото поле създава между клетките, ограничавайки потокът от 

електрони. Слънчевите лъчи носят своята енергия във вид на фотони. Всеки 

фотон обикновено има достатъчно енергия, за да успее при удара със соларната 

клетка да отстрани един електрон от кристалната решетка. 

                                                 
1
 http://energy-review.bg/energy-statii.aspx?br=67&rub=670&id=174 
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Въпреки, че процеса на изработка на тези клетки е изключително 

енергоемък и скъп, този тип панели са най-ефективните. Коефициентът на 

полезно действие на монокристалните клетки е 13-18%, а ефективността на 

самите панели е по-ниска – около 11-16%.  Монокристалните панели постигат 

най-добри резултати при температура от 25оС. Те са по-неефективни при високи 

температури, което се дължи на специфичните физични свойства на 

полупроводниковите елементи. 

2.1.1.2. Поликристални 

Както и името на технологията подсказва, разновидността на силиция, 

която се използва тук е поликристален силиций. За разлика от монокристалния 

силиций, който се нарязва на кръгли елементи, поликристалният е съставен от 

множество малки силициеви „зърна“ (grains) с разнообразна кристалографска 

ориентация. (varied crystallographic orientation), което позволява силицият да 

бъде разтопен и след това излят в квадратна форма. По този начин се постигат 

по-малки загуби на материал. Този материал може лесно да бъде синтезиран 

позволявайки на материала да кристализира след като изстине. Тъй като по 

време на процеса на кристализация се образуват произволни кристални граници 

(random crystal boundaries), материалът кристализира по несъвършен начин (in 

an imperfect manner), т.е. повърхността не е идеално, следователно ефективността 

на този тип технология е по-ниска от тази на монокристалните. Причината е, че 

поради неидеалната повърхност се абсорбира по-малко слънчева енергия и 

съответно се произвежда по-малко електроенергия. Коефициентът на полезно 

действие на поликристалните панели е от 10% до 14%. 

Силицият е по-малко ефективен в по-високите температурни диапазони. 

Максимална производителност при поликристалът се постига при температура 

до 25оС. По-ниската ефективност на поликристалните панели в сравнение с 

монокристалните, може да бъде компенсирана от ниските цени за 

производството на материала. Също така използването на по-малко материал 

при производството води до увеличение в производителността В тази връзка, 

недостатък може да се окаже единствено по-голямото място, което заемат 

поликристалните панели, за да постигнат същото количество произведена 

електроенергия, което монокристалните биха произвели. . Предимство е и 

възможността за използване на по-евтини материали за депониране. 

Поликристалният силиций се характеризира и с ниска токсичност. 

2.1.2. Второ поколение 

Второто поколение от фотоволтаични панели е представено от 

тънкослойните соларни клетки. За разлика от първото поколение, този тип 

панели не са толкова добре развити и често използвани. Те разполагат с 

потенциала да произвеждат електричество за по-ниска цена, т.е. са по-ефективни. 

Предимство на тънкослойните фотоволтаици е именно размерът на клетки, 
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чиято дебелина е около 1 до 4 микрона. В зависимост от фотоволтаичният 

материал, който се използва те се разделят на: такива, при които се използва 

аморфен силиций, кадмиев телурид и медно-индиев селенид. 

2.1.2.1. Аморфен силиций 

Използването на аморфни силициеви соларни клетки е третия тип 

технология, използвана за производството на електроенергия чрез 

фотоволтаични панели, която е сравнително добре развита и често използвана в 

България. Аморфният силиций представлява „неподреден“ фотоволтаичен 

материал, т.е. той не притежава кристална решетка, а атомната му структура е 

аморфна. Именно поради този факт произтичат и недостатъците на този тип 

панели. 

Структурата на една аморфно силициева соларна клетка е съставена от 

множество пластове аморфен силиций. Всеки слой е хидрогенериран. Аморфният 

силиций в отделните пластове, се намира между прозрачен проводник и метална 

повърхност, като всеки слой се отлага върху стъкло или друга основа. 

Тази технология е една от най-ефективните сред останалите тънкослойни 

технологии. За разлика от другите технологии, при които се използва силиций, 

тук ефективността е значително по-ниска. Коефициентът на полезно действие на 

аморфните силициеви соларни панели варира между 4% и 8%. В допълнение, 

недостатък за този тип клетки е, че те търпят значителни загуби на изходна 

мощност с течение на времето, което се дължи на слънцето. Както вече 

споменахме, при по- високи температури, силицият намалява своята 

ефективност. При аморфния силиций загубите са в диапазона от 15% до 35%. 

Предимство на аморфно силициевите соларни клетки е стойността на 

тяхното производство. Благодарение на техниките на продължително отлагане, 

разходите за производство значително намаляват. Това напълно компенсира 

ниската ефективност и съответно намаленото количество произведена 

електроенергия. Също така, предимство на аморфния силиций е възможността 

той да бъде отлаган върху евтини и много големи повърхности, като стъкло, 

гъвкава пластмаса или неръждаема стомана. Този процес е сравнително опростен 

и евтин. 

Изключително предимство на тази технология е характера на продукта, 

който е лек, тънък, гъвкав и след производството може да бъде нарязан на 

различни размери, следователно позволява тези панели да бъдат монтирани 

върху различен тип повърхности: върху неравни терени, да бъдат монтирани 

върху покриви или интегрирани в тях, както и върху изпъкнали повърхности и 

др. 
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2.1.2.2. Кадмиев телурид 

Този тип тънкослойни фотоволтаични соларни клетки притежават също 

една най-висока ефективност, както и на-ниска цена за производство в сравнение 

с останалите тънкослойни технологии и материали. Технологията е същата, 

както и при аморфните соларни клетки с разликата, че полупроводниковият 

материал, който се използва е кадмиев телурид. Основните 2 материала, които се 

използват за този тип технология са кадмий и телур. Кадмият се получава като 

вторичен продукт от добиването на цинк. Телура от своя страна е вторичен 

продукт от обработката на мед,от където се добива в повечето случаи, но той се 

извлича като вторичен продукт и от олово и злато, въпреки по-малките 

количества. Това е един и от недостатъците на тази технология, поради малките 

количества които се добиват. 

Максималният коефициент на полезно действие при тези фотоволтаични 

панели е около 16%. Поради спецификата на кадмиевият телурид ефективността 

потенциално може да бъде увеличена до 20% в лабораторни условия. В 

допълнение към високата ефективност, предимство са и ниските разходи за 

производството на самия модул. Процесът може да бъде оптимизиран, като по 

този начин да се постигне по-голяма производителност. Това може да се 

осъществи чрез използването на по-широки повърхности, по-тънки слоеве – с цел 

да се спести материал, електричество и време, както и съобразното използване на 

материалите. 

Както вече споменахме, един от основните недостатъци на тази 

технология се отнася до материалите, използвани за производството на 

отделните слоеве, а именно кадмий и телур. Поради малкото области, в които се 

прилага телура, той не се добива в големи количества, не се правят и геоложки 

изследвания, в следствие на които да бъдат добивани по-големи количества от 

този елемент. Кадмият от своя страна е силно токсичен. Въпреки, че 

тънкослойните соларни панели, използващи кадмиев телурид, не са забранени от 

Директива 2011/65/ЕU за Ограничения в Използването на Някои Опасни 

Вещества в Електротехническото и Електронното Оборудване на ЕС за 

ограничаване на опасните вещества, кадмият като отделен елемент се намира в 

топ 6 на тази директива. Той се рециклира изключително трудно и е опасен, 

както за околна среда, така и за хората. Тези особености изискват системи за 

рециклиране на модулите от кадмиев телурид, което би оскъпило 

инвестиционните разходи на една фотоволтаична централа. Технологията остава 

по-скоро екзотична и слабо приложима за община Русе. 

2.1.2.3. Медно-индиев селенид и медно-индиев-галиев 

селенид 

Тази технология е най-ефективната сред останалите тънкослойни соларни 

клетки. Потенциално, коефициентът на полезно действие може да достигне този 

на силициевите технологии от първото поколение фотоволтаици. В лабораторни 
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условия е постигната ефективност от 20%. Въпреки това, тя не е широко 

използвана в България. 

Самите модули не се различават от устройството на останалите 

тънкослойни фотоволтаични клетки. Производството на този тип модули 

включва отложен слой, който бива нарязан на паралелни свързани ленти. 

Модулът бива покрит с прозрачно защитно покритие. В задната част на панела се 

поставя молибденов слой, който изпълнява и ролята на отражател, като 

пренасочва енергията, която е пропусната и по този начин увеличава 

ефективността. Тази конструкция бива запечатана, за да бъде избегнато 

проникването на влага. Отлагането най-често става върху натриево-калциево 

стъкло (натронкалк), въпреки това за предпочитане са по-гъвкавите основи като 

полиамид или метално фолио. 

В нелабораторни условия, максималният коефициент на полезно действие, 

който е постиган е около 18%. Методите за постигане на по-голяма ефективност 

се свеждат до поставянето на оптика, чрез която да бъде концентрирана 

падащата светлина. 

Разликата и изборът на полупроводник материал се свеждат до това, че 

галият е по-популярен и може да бъде добит по-лесно, докато това не е така с 

индият. Галият също така повишава оптично забранената зона. 

Характерно за тази технология, подобно на останалите тънкослойни 

фотоволтаични панели е ниската цена за производството на модулите и по-

малките им размери. Въпреки, че най-ефективни са силициевите соларни панели, 

този тип полупроводникови материали позволява поглъщането на по-голямо 

количество светлина от това на силициевите, дори и при тези значително малки 

размери на отделните слоеве. 

2.1.3. Трето поколение 

Третото поколение фотоволтаични технологии се основава на 

използването на иновативни и перспективни фотоелементи – органични 

полимери, фотоелектрохимични батерии, слънчеви батерии с полупроводников 

нанокристал и др. Технологиите от третото поколение се различават от другите 

две – те не използват традиционния p-n преход, също така те не са масово 

разпространени. Тези фотоволтаични технологии са все още на фаза проучвания, 

експерименти и демонстрации. Съществуват четири вида технологии от трето 

поколение. Това са: 

 Фотоволтаици с концентриране на светлината; 

 Органични соларни клетки; 

 Цветочувствителни слънчеви клетки (Dye-sensitized solar cells); 

 Novel and emerging solar cells. 
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2.2. Инсталации, концентриращи слънчевата енергия (csp),  

Инсталациите, концентриращи слънчевата енергия, са термични 

технологии. Те предоставят възможността както за производството на 

електричество, така и на топлинна енергия. Най-общо концентрираната енергия 

бива първо преобразувана в пара и след това използвана или за източник на 

топлина, или като движеща сила, с която се задвижват турбини, които 

произвеждат електроенергия. 

В зависимост от особеностите на използваните оптични средства 

съществуват четири вида системи – линейни концентриращи системи, които се 

делят на параболични линейни рефлектори и линейни френелови рефлектори; 

концентриращи чинии и соларни кули: 

2.2.1. Линейни концентриращи системи 

Линейните концентриращи системи основно се делят на параболични 

линейни рефлектори и линейни френелови рефлектори. Те не се различават от 

останалите системи, концентриращи слънчевата светлина. Общото между 

параболичните линейни рефлектори и линейните френелови рефлектори е 

използването на линеен топлинен приемник, върху който се концентрира 

слънчевата светлина. Топлинният приемник представлява тръба, която е 

изпълнена с топлопроводна течност. След нейното загряване се произвежда пара, 

която задвижва турбина и съответно електрогенератор, който произвежда 

електричеството. 

2.2.1.1. Параболични линейни рефлектори 

Системата на параболичните линейни рефлектори е съставена от 

определен брой параболично-извити огледала – в U-образна форма. Тяхната 

дължина варира. Те могат да бъдат от 100 метра или повече дълги. Отворът им е 

от порядъка на 5-6 метра. Посредством рефлексивните свойства, които 

притежава огледалото, слънцето бива привлечено и тази слънчева светлина се 

концентрира върху тръба-приемник (топлинен приемник), която е разположена 

по протежение на фокусната линия на всеки един рефлектор и се намира точно 

над средата (върху параболата) на параболично-извитите огледала. Топлинния 

приемник е изпълнен с топъл флуид - топлопроводна течност (в повечето случаи 

се използват синтетични масла, които издържат до 400оС) или вода/пара, който 

преминава през и извън областта на рефлектора (слънчевите огледала) и след 

това бива използван за създаване на пара, която задвижва турбините, които 

произвеждат електричество. В случаите, в които флуида представлява вода или 

пара, то тя се изпраща директно към турбината. За да бъдат намалени 

топлинните загуби при преобразуването на слънчевата радиация в топлина, 

топлинният приемник най-често бива от неръждаема стомана, покрит със 

спектрално селективен слой, който има свойството да задържа слънчевата 
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радиация, и да отделя много малко инфрачервена такава. Самият топлинен 

приемник е вакуумно-запечатан и вграден в стъклено тяло. 

 
Фигура 6 Параболични концентриращи системи 

Параболичните концентриращи системи позволяват и поставянето на 

механизъм за наблюдение (тракер), чрез който да бъдат насочвани към слънцето, 

както слънчевите рефлектори, така и топлинните приемници. Параболичните 

линейни рефлектори обикновено биват позиционирани в посока Север-Юг и 

проследяват слънцето по време на неговото движение в посока от Изток на 

Запад. По този начин се осигурява максималното събиране на енергия. 

Параболичните концентриращи системи са едни от най-често 

използваните и най-развитите технологии при инсталациите, концентриращи 

слънчева енергия. Едно от основните им предимства е, че загрятата течност, след 

като отдаде топлината си на генератора може да бъде използвана отново. 

Предимство на тази технология е и, че при тези системи могат да бъдат включени 

и системи за съхраняване на енергията. По този начин тя може да бъде 

използвана в облачни дни или да бъде съхранена през деня и използвана през 

нощта, когато няма слънчева светлина. Недостатък е използването на генератор, 

който се задвижва директно от пара, защото това води до поскъпване при 

поставянето на съоръжение за съхранение на енергията. 

2.2.1.2. Линейни френелови рефлектори 

Линейните френелови рефлектори са вторият вид линейни 

концентриращи системи. В сравнение с параболичните концентриращи системи, 

те са сравнително нова и не толкова развита технология. Въпреки това тя има 

доста предимства в сравнение с параболичните системи, както и всички други 

видове инсталации, концентриращи слънчевата енергия. 

Подобно на параболичните концентриращи системи, линейните 

френелови рефлектори използват огледала, които обаче не са в параболична 

форма, а са плоски. Тук можем да отбележим и първото предимство на линейните 

рефлектори, пред параболичните. Плоските огледала дават възможността да 
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бъдат разположени повече на брой огледала в една и съща площ, също така 

цената на плоските огледала е значително по-малка. Системата от линейни 

френелови рефлектори включва отново приемник, който обаче за разлика от 

този при параболичните рефлектори е поставен на няколко метра над основното 

поле, обърнат към огледалата. Приемникът и при двата вида системи е един и 

същ. Тъй като фокусната линия при тези системи е нарушена от астигматизъм, се 

налага използването на допълнително огледало, което да играе функцията на 

вторичен отражател, който да съсредоточава изпуснатите слънчеви лъчи върху 

приемника. За да се избегне поставянето на второ огледала е необходимо да 

бъдат поставени няколко броя приемника, чрез които ще има възможност да 

бъде улавяно по-голямо количество от фокусираната слънчева светлина и по 

следователно да бъде подобрена оптичната ефективност. При линейните 

френелови рефлектори също имаме възможността за поставяне на тракер, който 

да осигури постоянното следене на слънцето, с цел по-голяма ефективност. 

 
Фигура 7 Линейни френелови рефлектори 

Освен по-малката цена и по-големия обем от огледала, който може да бъде 

използван, други предимства на линейните френелови рефлектори пред 

параболичните е, че те са много по-лесни за сглобяване, тъй като в тяхната 

изработка се използва по-малко метал и бетон. Натоварванията от вятъра също 

са по-малки, което осигурява по-голяма стабилност и съответно по-малки 

оптични загуби. 

Освен тези предимства, линейните френолови рефлектори имат и редица 

недостатъци. Въпреки по-ниската цена за изработването на подобна система, 

оптичните загуби са по-големи от тези при параболичните сиситеми. Друг 

недостатък е и използването на генератор, който се задвижва директно от пара, 

което оскъпява евентуалното добавяне на съоръжение, в което да бъде 

складирана енергията и съответно използвана по-късно. Също така фактът, че 

приемникът е фиксиран, води до по-ниска оптична ефективност в сравнение с 

параболичните концентриращи рефлектори, при линейните косинусовите загуби 

през сутринта и следобеда са по-големи. 
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2.2.2. Рефлекторни чинии 

Този вид системи наподобяват параболичните концентриращи 

рефлектори. Разликата се изразява в използването на единични параболични 

рефлектори, които имат формата на големи параболични чинии. Системата от 

рефлекторни чинии е съставена от два основни компонента – слънчев 

концентратор и блок за преобразуване на енергия. Слънчевият концентратор 

представлява самата чиния, която привлича слънчевата светлина и я рефлектира 

върху приемник. Самият приемник се намира във фокусната точка на чинията. 

Всяка една от чиниите разполага и с тракер, който проследява движението на 

слънцето непрекъснато през деня, постигайки максимална ефективност. Вторият 

компонент е съставен от приемника на чинията и двигател. В повечето случаи 

бива използван Стърлинг двигател, при който е нужно слънцето да бива 

проследявано в две оси. Има и случаи в който се използва микро турбина. 

Приемникът на чинията служи като интерфейс между чинията и двигателя. Той 

съдържа най-често водород или хелий, които служат като топлопроводи и също 

така се използват като работен флуид за двигателя. Приемникът  улавя 

слънчевите лъчи и ги трансферира под формата на топлина към двигателя. 

Стърлинг двигателя от своя страна преобразува получената топлинна енергия в 

механична. Механичната енергия от своя страна в последствие бива използвана 

за задвижване на генератор, който произвежда електричество. 

 
Фигура 8 Рефлекторни чинии 

Въпреки необходимостта от големи инвестиции за направата на система с 

параболични чинии, тя разполага с най-големия потенциал за постигане на 

висока ефективност в сравнение с всички други видове инсталации, с 

концентрация на слънчевата енергия. Предимство на тези системи е 

разположението на генератора, който се намира в приемника на всяка 

параболична чиния. Това подпомага за намаляването на топлинните загуби и 

свеждането им до минимум. Предимство е и използването на dry cooling, което 

позволява тези системи да бъдат монтирани в региони с ограничени водни 

ресурси. Автономността и размера на параболичните чинии осигурява и 

безспорното им предимство пред другите технологии, а именно възможността те 

да бъдат монтирани на склонове или неравни терени. 
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С изключение на високата цена, недостатък на параболичните чинии е 

невъзможността да бъде съхранявана произведената енергия по икономически 

изгоден начин. 

2.2.3. Соларни кули 

Както и наименованието подсказва, при тези системи, приемникът е 

разположен на върха на соларна кула. Отново за рефлектори са използвани 

големи рефлекторни огледала, които се наричат хелиостати. Те са компютърно-

контролирани, проследяват слънцето индивидуално в две оси и концентрират 

слънчевата светлина върху приемника/кулата, където тя бива преобразувана в 

топлинна енергия. В соларната кула се намира работния флуид, който може да 

бъде вода/пара, въздух или разтопена нитратна сол. Основното предимство на 

тази технология е високата температура, която тя може да постигне. За целта има 

значение каква топлопроводна течност бива използвана, поради предела до 

който тя може да бъде загрята. 

Както вече споменахме при използването на синтетични масла 

температурата се ограничава до 390-400оС. Възможността за използване на 

разтопена нитратна сол увеличава тази граница до 550-650оС. Топлопроводната 

течност транспортира топлината към топлообменника/парната турбинна 

система, където топлинната енергия бива преобразувана в електрическа. 

 
Фигура 9 Соларна кула 

Тази технология е все още в процес на развитие, но има потенциала да се 

превърне в най-ефективната сред концентриращите системи. Поради високата 

температура, която достига, може да се постигне по-голяма ефективност при 

парния цикъл, с което да се намали консумацията на вода за охлаждане на 

кондензатора. Едно от основните предимства, до което води високата 

температура е съхранението на енергия. Благодарение на топлопроводните 

течности, които осигуряват не само по-голяма топлопроводимост, но и 

способност за съхранение на топлинната енергия, тези системи имат потенциала 

да постигнат график на производството на електроенергия, както и намаление на 
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разходите за съхранение, т.е. да бъде складирано по-голямо количество за една и 

съща цена. Това от своя страна ще доведе до по-голяма ефективност и ще позволи 

произвеждането на енергия и през тъмните часове на денонощието и облачните 

дни. 

2.3. Оценка на потенциала 

Според Националната дългосрочна програма за насърчаване използването 

на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г (НДПВЕИ) 

средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, 

а средногодишният ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh/m2. Общото 

количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху 

територията на страната за една година е около 13.103 ktoe, а достъпният 

годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия е приблизително 390 

ktoe. На базата на направените анализи на базата данни, България е разделена на 

региони в зависимост от интензивността на слънчевото греене, които са 

показани на следващата фигура.  

 
Фигура 10. Теоретичен потенциал на слънчева радиация в България по региони 

В зависимост от интензивността на слънчевото греене България е 

разделена на следните региони:  

 Централен източен регион - предимно планински райони, заемащи  40% от 

територията на страната. Средногодишната продължителност на 

слънчевото греене е от 400 h до 1 640 h - 1 450 kWh/m2 годишно; 

 Североизточен регион - предимно селски, индустриални райони и 

северната брегова ивица, заемащи 50% от територията на страната. 
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Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 

750 h - 1 550 kWh/m2 годишно; 

 Югоизточен и югозападен регион - предимно планински райони и южната 

брегова ивица, заемащи 10% от територията на страната. 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 500 h до 1 

750 h - 1 650 kWh/m2 годишно. 

В НДПВЕИ са представени оптимистична и песимистична прогноза за 

бъдещото използване на слънчевата енергия в периода до 2015 г. 

Песимистичната прогноза е свързана със запазване необходимостта от високи 

инвестиции на съоръженията, изграждащи слънчевите термични инсталации. 

Това би предопределило търсенето на не-селективния тип слънчеви колектори, 

като по-евтини, макар и по-несъвършени. От една страна липсва достатъчно 

специализирана информация в тази област, която да предизвика интереса на 

масовите потребители. От друга страна не се предприемат необходимите 

действия от държавата за въвеждане на слънчевите термични колектори в 

сгради държавна и общинска собственост. При оптимистичната прогноза до 

2015 г. се предвижда засилено развитие на пазара на технологиите, което ще се 

отрази върху намаляване на цената на инвестициите и съкращаване на срока за 

възвръщането им, както и реализиране на краткосрочни програми за въвеждане 

на слънчеви системи в сградите държавна и общинска собственост. Това от своя 

страна би довело до нарастване на интереса на масовите потребители.  

Съвременна и модерна енергийна технология е производството на енергия 

от слънчеви фотоволтаици. Поради високата цена на произведената 

електроенергия от плоскопанелни фотоволтаични елементи, галиево-арсенидни 

фотоволтаични панели, хелиостатни ТЕЦ с френелова оптика и др., потенциалът 

на този вид системи в България все още се определя като силно ограничен. Но 

тенденциите за развитието на тази енергийна технология до 2015 г. са доста 

оптимистични. Според НДПВЕИ до 2015 г. България има реалната възможност да 

достигне моментното ниво на водещата в това отношение страна-членка на ЕС, 

Германия т.е. производството на електроенергия от фотоволтаични слънчеви 

системи да бъде 43 GWh (3,7 ktoe). 

Таблица 14 Индикатори за потенциала за производство на слънчева енергия в Община Русе 

Индикатор Мярка Стойност 

Средногодишно количество на слънчево греене часа 2 150 

Средногодишен ресурс слънчева радиация кВтч/м2 1 6702 

Обща повърхност на общината дка 507 000 

                                                 
2
 Според базата данни http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe  

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
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Дял необработваема земя (вкл. комуникации – транспорт и 
инфраструктура) 

дка 1 721,54 

Годишен теоретичен потенциал за усвояване на слънчева 
енергия 

ктне 247,76 

Реален достъпен годишен технически потенциал за 
усвояване на слънчева енергия 

ктне 37,16 

 

2.4. Определяне на прогнозното производство от фотоволтаични 

инсталации 

За определяне на прогнозното производство от фотоволтаични 

електроцентрали използваме базата данни PVGIS - 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe и решение 

№Ц-19 от 28.06.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно 

регулиране.(ДКЕВР), въвеждаме следните изходни данни: 

Таблица 15 Изходни данни за изчисляване на прогнозното производство от фотоволтаична 
електроцентрала 

Калкулация на производството и приходите от фотоволтаична централа 

Инсталирана мощност на централата, KWp   

Ефективни работни часове на година (без следене), ч 1300 

Ефективни работни часове на година (с едноосно следене), ч 1750 

Ефективни работни часове на година (с двуосно следене),ч 1790 

Загуба на производителност на година,% 1,00% 

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи 

С инсталирана мощност до 30 кВт 195,44 лв. 

С инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 191,13 лв. 

С инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 176,29 лв. 

С инсталирана мощност над 10 000 кВт 160,20 лв. 

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни 
конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху 
недвижими имоти към тях в урбанизирани територии 

С обща инсталирана мощност до 5кВт включително  353,97 лв.  

С обща инсталирана мощност до 30 кВт включително 284,18 лв.  

С обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт включително 211,40 лв.  

С обща инсталирана мощност над 200 кВтдо 1 000 кВт 196,58 лв.  

Инвестиционни разходи за ФЕЦ за KWp, лева без ДДС 

С инсталирана мощност до 30 кВт 2 386,00 лв. 

С инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 2 347,00 лв. 

С инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 2 187,00 лв. 

С инсталирана мощност над 10 000 кВт 1 956,00 лв. 

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни 
конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху 
недвижими имоти към тях в урбанизирани територии 

С обща инсталирана мощност до 5кВт включително  4 399,00 лв. 

С обща инсталирана мощност до 30 кВт включително 3 520,00 лв. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
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С обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт включително 2 640,00 лв. 

С обща инсталирана мощност над 200 кВтдо 1 000 кВт 2 445,00 лв. 

    

Дисконтов фактор 5% 

 

Прогнозното производство по месеци, според PVGIS е представено в 

таблицата по-долу. Прогнозното производство ще бъде използвано за 

извършване на анализ относно целесъобразността да се инвестира в централи за 

производство на електрическа енергия от фотоволтаици. Разбира се, данни в 

таблица представляват компютърна симулация и може да се отличават от 

действително постигнатите резултати в реални условия. Редно е да се спомене, че 

детайлното обследване на производството на една фотоволтаична 

електроцентрала, а оттам и рентабилността на инвестицията са предмет на 

обследване, което е строго индивидуално за всеки проект и отчита специфичните 

му особености. С предлаганата в настоящия документ методика с достатъчно 

висока степен на достоверност са анализирани условията при които една 

инвестиция във фотоволтаична мощност би имала смисъл. 

С решение на ДКЕВР №Ц-20 от 28.06.2013 г. се определят цени на 

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато 

инвестицията за изграждането на енергиен обект за производство на 

електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомага със средства от 

национална или европейска схема за подпомагане. 

Таблица 16 Прогнозно производство на фотоволтаична централа, монтирана на открита площ по 
месеци за 1КВтп инсталирана мощност 

Монтирани на открити площи 

Производство през годината 

Месец Ем, без след. Ем, едноосно Ем, двуосно 

януари 53,80 63,10 63,40 

февруари 78,70 95,20 96,00 

март 115,00 148,00 150,00 

април 128,00 174,00 178,00 

май 147,00 209,00 216,00 

юни 143,00 208,00 216,00 

юли 151,00 219,00 227,00 

август 150,00 210,00 216,00 

септември 120,00 158,00 161,00 

октомври 98,80 126,00 127,00 

ноември 65,50 79,30 80,30 

декември 50,40 58,50 58,60 

 

Посредством Таблица 16 се определя производството на фотоволтаична 

централа с произволна мощност и следното разположение на панелите: за 

фиксирани системи, монтирани на открити площи - наклон=34˚, ориентация 
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азимут=-3˚, за едноосни следящи системи, монтирани на открити площи наклон 

от 55˚, респ. 36˚, съответно за вертикално и хоризонтално следене. 

Посредством Таблица 16 се определя производството на фотоволтаична 

централа с произволна мощност и следното разположение на панелите върху 

покриви/сгради - наклон=33˚, ориентация азимут=-3˚, за едноосни следящи 

системи, монтирани на покриви/сгради наклон от 55˚, респ. 36˚, съответно за 

вертикално и хоризонтално следене. 

Изчисляването на прозиводството на фотоволтаична електроцентрала с 

произволна мощност се извършва по формулите: 

       ∑   

  

   

 

            , 

където: ЕМГ – добив от централата за една година, ЕМi – добив на 

централата през съответния месец, ЕММi – добив за централата за определен 

месец, Рц – инсталирана мощност на централата. 

Таблица 17 Прогнозно производство на фотоволтаична централа, монтирана върху покрив/сграда по 
месеци за 1КВтп инсталирана мощност 

Монтирани върху покриви и сгради 

Производство през годината 

Месец Ем, без след. Ем, едноосно Ем, двуосно 

януари 50,90 59,20 59,20 

февруари 74,00 88,70 89,30 

март 108,00 137,00 139,00 

април 120,00 161,00 165,00 

май 139,00 195,00 200,00 

юни 135,00 194,00 200,00 

юли 143,00 204,00 211,00 

август 141,00 196,00 201,00 

септември 112,00 147,00 149,00 

октомври 92,60 117,00 118,00 

ноември 61,90 74,40 75,20 

декември 47,70 54,90 54,70 

2.5. Финансов анализ на инвестицията във фотоволтаични 

централи 

Финансовият анализ е извършен съгласно описаната методика за оценка 

на инвестиционни проекти. Взети са под внимание инвестиционните разходи, 

според ДКЕВР, понижаването на производителността на фотоволтаичните 

модули с 1% на година. Изходните данни за анализа са показани в Таблица 15. На 

следващите таблици са симулирани производствата на стандартни 

фотоволтаични централи със стандартни моно/поли-кристални модули. 
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Изчислена е нетната настояща стойност на капитала, както и вътрешната норма 

на възвръщаемост. 

 

Фигура 11 ФЕЦ 30 КВтп 

Година

Производителн

ост на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -71 580 -85 896    -93 054    

1 100,00% 39,00 52,50 53,70 7 622 10 261 10 495 

2 99,00% 38,61 51,98 53,16 7 546 10 158 10 390 

3 98,00% 38,22 51,45 52,63 7 470 10 055 10 285 

4 97,00% 37,83 50,93 52,09 7 393 9 953 10 180 

5 96,00% 37,44 50,40 51,55 7 317 9 850 10 075 

6 95,00% 37,05 49,88 51,02 7 241 9 748 9 970 

7 94,00% 36,66 49,35 50,48 7 165 9 645 9 865 

8 93,00% 36,27 48,83 49,94 7 089 9 542 9 760 

9 92,00% 35,88 48,30 49,40 7 012 9 440 9 656 

10 91,00% 35,49 47,78 48,87 6 936 9 337 9 551 

11 90,00% 35,10 47,25 48,33 6 860 9 235 9 446 

12 89,00% 34,71 46,73 47,79 6 784 9 132 9 341 

13 88,00% 34,32 46,20 47,26 6 708 9 029 9 236 

14 87,00% 33,93 45,68 46,72 6 631 8 927 9 131 

15 86,00% 33,54 45,15 46,18 6 555 8 824 9 026 

16 85,00% 33,15 44,63 45,65 6 479 8 722 8 921 

17 84,00% 32,76 44,10 45,11 6 403 8 619 8 816 

18 83,00% 32,37 43,58 44,57 6 326 8 516 8 711 

19 82,00% 31,98 43,05 44,03 6 250 8 414 8 606 

20 81,00% 31,59 42,53 43,50 6 174 8 311 8 501 

21 80,00% 31,20 42,00 42,96 6 098 8 208 8 396 

22 79,00% 30,81 41,48 42,42 6 022 8 106 8 291 

23 78,00% 30,42 40,95 41,89 5 945 8 003 8 186 

24 77,00% 30,03 40,43 41,35 5 869 7 901 8 081 

25 76,00% 29,64 39,90 40,81 5 793 7 798 7 976 

Общо 858 MWh 1155 MWh 1181 MWh 167 688 лв. 225 733 лв. 230 893 лв.

NPV 24 395 лв. 42 804 лв. 38 835 лв.

IRR 9% 10% 9%

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи

За 30 Квтп
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Фигура 12 ФЕЦ 100 КВтп 

Година

Производите

лност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -234 700    -281 640    -305 110    

1 100,00% 130 175 179 24 847 33 448 34 212 

2 99,00% 129 173 177 24 598 33 113 33 870 

3 98,00% 127 172 175 24 350 32 779 33 528 

4 97,00% 126 170 174 24 101 32 444 33 186 

5 96,00% 125 168 172 23 853 32 110 32 844 

6 95,00% 124 166 170 23 605 31 775 32 502 

7 94,00% 122 165 168 23 356 31 441 32 160 

8 93,00% 121 163 166 23 108 31 106 31 817 

9 92,00% 120 161 165 22 859 30 772 31 475 

10 91,00% 118 159 163 22 611 30 437 31 133 

11 90,00% 117 158 161 22 362 30 103 30 791 

12 89,00% 116 156 159 22 114 29 768 30 449 

13 88,00% 114 154 158 21 865 29 434 30 107 

14 87,00% 113 152 156 21 617 29 100 29 765 

15 86,00% 112 151 154 21 368 28 765 29 423 

16 85,00% 111 149 152 21 120 28 431 29 080 

17 84,00% 109 147 150 20 871 28 096 28 738 

18 83,00% 108 145 149 20 623 27 762 28 396 

19 82,00% 107 144 147 20 374 27 427 28 054 

20 81,00% 105 142 145 20 126 27 093 27 712 

21 80,00% 104 140 143 19 878 26 758 27 370 

22 79,00% 103 138 141 19 629 26 424 27 028 

23 78,00% 101 137 140 19 381 26 089 26 686 

24 77,00% 100 135 138 19 132 25 755 26 343 

25 76,00% 99 133 136 18 884 25 420 26 001 

Общо 2860 MWh 3850 MWh 3938 MWh 546 632 лв. 735 851 лв. 752 670 лв.

NPV 78 228 лв. 137 976 лв. 124 908 лв.

IRR 8% 10% 9%

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи

За 100 КВтп
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Фигура 13 ФЕЦ 2000 КВтп 

Година

Производите

лност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -4 374 000    -5 248 800    -5 686 200    

1 100,00% 2600 3500 3580 458 354 617 015 631 118

2 99,00% 2574 3465 3544 453 770 610 845 624 807

3 98,00% 2548 3430 3508 449 187 604 675 618 496

4 97,00% 2522 3395 3473 444 603 598 505 612 185

5 96,00% 2496 3360 3437 440 020 592 334 605 873

6 95,00% 2470 3325 3401 435 436 586 164 599 562

7 94,00% 2444 3290 3365 430 853 579 994 593 251

8 93,00% 2418 3255 3329 426 269 573 824 586 940

9 92,00% 2392 3220 3294 421 686 567 654 580 629

10 91,00% 2366 3185 3258 417 102 561 484 574 318

11 90,00% 2340 3150 3222 412 519 555 314 568 006

12 89,00% 2314 3115 3186 407 935 549 143 561 695

13 88,00% 2288 3080 3150 403 352 542 973 555 384

14 87,00% 2262 3045 3115 398 768 536 803 549 073

15 86,00% 2236 3010 3079 394 184 530 633 542 762

16 85,00% 2210 2975 3043 389 601 524 463 536 450

17 84,00% 2184 2940 3007 385 017 518 293 530 139

18 83,00% 2158 2905 2971 380 434 512 122 523 828

19 82,00% 2132 2870 2936 375 850 505 952 517 517

20 81,00% 2106 2835 2900 371 267 499 782 511 206

21 80,00% 2080 2800 2864 366 683 493 612 504 895

22 79,00% 2054 2765 2828 362 100 487 442 498 583

23 78,00% 2028 2730 2792 357 516 481 272 492 272

24 77,00% 2002 2695 2757 352 933 475 102 485 961

25 76,00% 1976 2660 2721 348 349 468 931 479 650

Общо 57200 MWh 77000 MWh 78760 MWh 10 083 788 лв. 13 574 330 лв. 13 884 600 лв.

NPV 1 400 742 лв. 2 494 449 лв. 2 249 153 лв.

IRR 8% 10% 9%

За 2000 КВтп

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи
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Фигура 14 ФЕЦ 20000 КВтп 

Година

Производител

ност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. без 

ДДС

0 -39 120 000 лв. -46 944 000    -50 856 000    

1 100,00% 26000 35000 35800 4 165 200 5 607 000 5 735 160

2 99,00% 25740 34650 35442 4 123 548 5 550 930 5 677 808

3 98,00% 25480 34300 35084 4 081 896 5 494 860 5 620 457

4 97,00% 25220 33950 34726 4 040 244 5 438 790 5 563 105

5 96,00% 24960 33600 34368 3 998 592 5 382 720 5 505 754

6 95,00% 24700 33250 34010 3 956 940 5 326 650 5 448 402

7 94,00% 24440 32900 33652 3 915 288 5 270 580 5 391 050

8 93,00% 24180 32550 33294 3 873 636 5 214 510 5 333 699

9 92,00% 23920 32200 32936 3 831 984 5 158 440 5 276 347

10 91,00% 23660 31850 32578 3 790 332 5 102 370 5 218 996

11 90,00% 23400 31500 32220 3 748 680 5 046 300 5 161 644

12 89,00% 23140 31150 31862 3 707 028 4 990 230 5 104 292

13 88,00% 22880 30800 31504 3 665 376 4 934 160 5 046 941

14 87,00% 22620 30450 31146 3 623 724 4 878 090 4 989 589

15 86,00% 22360 30100 30788 3 582 072 4 822 020 4 932 238

16 85,00% 22100 29750 30430 3 540 420 4 765 950 4 874 886

17 84,00% 21840 29400 30072 3 498 768 4 709 880 4 817 534

18 83,00% 21580 29050 29714 3 457 116 4 653 810 4 760 183

19 82,00% 21320 28700 29356 3 415 464 4 597 740 4 702 831

20 81,00% 21060 28350 28998 3 373 812 4 541 670 4 645 480

21 80,00% 20800 28000 28640 3 332 160 4 485 600 4 588 128

22 79,00% 20540 27650 28282 3 290 508 4 429 530 4 530 776

23 78,00% 20280 27300 27924 3 248 856 4 373 460 4 473 425

24 77,00% 20020 26950 27566 3 207 204 4 317 390 4 416 073

25 76,00% 19760 26600 27208 3 165 552 4 261 320 4 358 722

Общо 572000 MWh 770000 MWh 787600 MWh 91 634 400 лв. 123 354 000 лв. 126 173 520 лв.

NPV 13 326 908 лв. 23 385 344 лв. 21 216 062 лв.

IRR 9% 10% 9%

За 20000 КВтп

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи
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Фигура 15 ФЕЦ монтирана на покрив 5 КВтп 

Година

Производит

елност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -21 995    -26 394    -28 594    

1 100,00% 6,15 8,15 8,30 2 177 2 885 2 938

2 99,00% 6,09 8,07 8,22 2 155 2 856 2 909

3 98,00% 6,03 7,99 8,13 2 133 2 827 2 879

4 97,00% 5,97 7,91 8,05 2 112 2 798 2 850

5 96,00% 5,90 7,82 7,97 2 090 2 769 2 820

6 95,00% 5,84 7,74 7,89 2 068 2 741 2 791

7 94,00% 5,78 7,66 7,80 2 046 2 712 2 762

8 93,00% 5,72 7,58 7,72 2 025 2 683 2 732

9 92,00% 5,66 7,50 7,64 2 003 2 654 2 703

10 91,00% 5,60 7,42 7,55 1 981 2 625 2 674

11 90,00% 5,54 7,34 7,47 1 959 2 596 2 644

12 89,00% 5,47 7,25 7,39 1 937 2 568 2 615

13 88,00% 5,41 7,17 7,30 1 916 2 539 2 585

14 87,00% 5,35 7,09 7,22 1 894 2 510 2 556

15 86,00% 5,29 7,01 7,14 1 872 2 481 2 527

16 85,00% 5,23 6,93 7,06 1 850 2 452 2 497

17 84,00% 5,17 6,85 6,97 1 829 2 423 2 468

18 83,00% 5,10 6,76 6,89 1 807 2 394 2 438

19 82,00% 5,04 6,68 6,81 1 785 2 366 2 409

20 81,00% 4,98 6,60 6,72 1 763 2 337 2 380

21 80,00% 4,92 6,52 6,64 1 742 2 308 2 350

22 79,00% 4,86 6,44 6,56 1 720 2 279 2 321

23 78,00% 4,80 6,36 6,47 1 698 2 250 2 292

24 77,00% 4,74 6,28 6,39 1 676 2 221 2 262

25 76,00% 4,67 6,19 6,31 1 654 2 192 2 233

Общо 135 MWh 179 MWh 183 MWh 47 892 лв. 63 467 лв. 64 635 лв.

NPV 5 490 лв. 9 898 лв. 8 448 лв.

IRR 8% 9% 8%

За 5 КВтп

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни конструкции на 

присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии
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Фигура 16 ФЕЦ монтирана на покрив 30 КВтп 

Година

Производите

лност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -105 600    -126 720    -137 280    

1 100,00% 36,90 48,90 49,80 10 486 13 896 14 152

2 99,00% 36,53 48,41 49,30 10 381 13 757 14 011

3 98,00% 36,16 47,92 48,80 10 277 13 618 13 869

4 97,00% 35,79 47,43 48,31 10 172 13 480 13 728

5 96,00% 35,42 46,94 47,81 10 067 13 341 13 586

6 95,00% 35,06 46,46 47,31 9 962 13 202 13 445

7 94,00% 34,69 45,97 46,81 9 857 13 063 13 303

8 93,00% 34,32 45,48 46,31 9 752 12 924 13 162

9 92,00% 33,95 44,99 45,82 9 647 12 785 13 020

10 91,00% 33,58 44,50 45,32 9 542 12 646 12 878

11 90,00% 33,21 44,01 44,82 9 438 12 507 12 737

12 89,00% 32,84 43,52 44,32 9 333 12 368 12 595

13 88,00% 32,47 43,03 43,82 9 228 12 229 12 454

14 87,00% 32,10 42,54 43,33 9 123 12 090 12 312

15 86,00% 31,73 42,05 42,83 9 018 11 951 12 171

16 85,00% 31,37 41,57 42,33 8 913 11 812 12 029

17 84,00% 31,00 41,08 41,83 8 808 11 673 11 888

18 83,00% 30,63 40,59 41,33 8 704 11 534 11 746

19 82,00% 30,26 40,10 40,84 8 599 11 395 11 605

20 81,00% 29,89 39,61 40,34 8 494 11 256 11 463

21 80,00% 29,52 39,12 39,84 8 389 11 117 11 322

22 79,00% 29,15 38,63 39,34 8 284 10 978 11 180

23 78,00% 28,78 38,14 38,84 8 179 10 839 11 039

24 77,00% 28,41 37,65 38,35 8 074 10 700 10 897

25 76,00% 28,04 37,16 37,85 7 970 10 561 10 756

Общо 812 MWh 1076 MWh 1096 MWh 230 697 лв. 305 721 лв. 311 348 лв.

NPV 26 778 лв. 48 078 лв. 41 127 лв.

IRR 8% 9% 8%

За 30 КВтп

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни конструкции на 

присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии
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Фигура 17 ФЕЦ монтирана на покрив 100 КВтп 

Година

Производите

лност на 

модулите, %

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -264 000    -316 800    -343 200    

1 100,00% 123 163 166 26 002 34 458 35 092

2 99,00% 122 161 164 25 742 34 114 34 741

3 98,00% 121 160 163 25 482 33 769 34 391

4 97,00% 119 158 161 25 222 33 424 34 040

5 96,00% 118 156 159 24 962 33 080 33 689

6 95,00% 117 155 158 24 702 32 735 33 338

7 94,00% 116 153 156 24 442 32 391 32 987

8 93,00% 114 152 154 24 182 32 046 32 636

9 92,00% 113 150 153 23 922 31 702 32 285

10 91,00% 112 148 151 23 662 31 357 31 934

11 90,00% 111 147 149 23 402 31 012 31 583

12 89,00% 109 145 148 23 142 30 668 31 232

13 88,00% 108 143 146 22 882 30 323 30 881

14 87,00% 107 142 144 22 622 29 979 30 530

15 86,00% 106 140 143 22 362 29 634 30 179

16 85,00% 105 139 141 22 102 29 289 29 829

17 84,00% 103 137 139 21 842 28 945 29 478

18 83,00% 102 135 138 21 582 28 600 29 127

19 82,00% 101 134 136 21 322 28 256 28 776

20 81,00% 100 132 134 21 062 27 911 28 425

21 80,00% 98 130 133 20 802 27 567 28 074

22 79,00% 97 129 131 20 542 27 222 27 723

23 78,00% 96 127 129 20 282 26 877 27 372

24 77,00% 95 126 128 20 022 26 533 27 021

25 76,00% 93 124 126 19 762 26 188 26 670

Общо 2706 MWh 3586 MWh 3652 MWh 572 048 лв. 758 080 лв. 772 033 лв.

NPV 64 354 лв. 116 762 лв. 99 321 лв.

IRR 8% 9% 8%

За 100 КВтп

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни конструкции на 

присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии
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Фигура 18 ФЕЦ монтирана на покрив 500 КВтп 

За да получим по-високи NPV и IRR е необходимо да се намалят 

инвестиционните разходи или да се увеличи преференциалната цена на 

електрическата енергия. Т.к последната е регулирана от ДКЕВР ежегодно и не 

можем да ѝ влияем, то за постигане на по-високи икономически резултати следва 

да се понижат инвестиционните разходи за изграждане на централите. 

Таблица 18 Сценарий с намалени инвестиционни разходи 

 

Година

Производ

ителност 

на 

модулите, 

%

Добив, 

MWh/г. (без 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

едноосно 

следене)

Добив, 

MWh/г. (с 

двуосно 

следене)

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

едноосно 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (с 

двуосно 

следене), лв. 

без ДДС

0 -1 222 500    -1 467 000    -1 589 250    

1 100,00% 615 815 830 120 897 160 213 163 161

2 99,00% 609 807 822 119 688 158 611 161 530

3 98,00% 603 799 813 118 479 157 008 159 898

4 97,00% 597 791 805 117 270 155 406 158 267

5 96,00% 590 782 797 116 061 153 804 156 635

6 95,00% 584 774 789 114 852 152 202 155 003

7 94,00% 578 766 780 113 643 150 600 153 372

8 93,00% 572 758 772 112 434 148 998 151 740

9 92,00% 566 750 764 111 225 147 396 150 108

10 91,00% 560 742 755 110 016 145 794 148 477

11 90,00% 554 734 747 108 807 144 191 146 845

12 89,00% 547 725 739 107 598 142 589 145 214

13 88,00% 541 717 730 106 389 140 987 143 582

14 87,00% 535 709 722 105 180 139 385 141 950

15 86,00% 529 701 714 103 971 137 783 140 319

16 85,00% 523 693 706 102 762 136 181 138 687

17 84,00% 517 685 697 101 553 134 579 137 056

18 83,00% 510 676 689 100 344 132 977 135 424

19 82,00% 504 668 681 99 135 131 374 133 792

20 81,00% 498 660 672 97 926 129 772 132 161

21 80,00% 492 652 664 96 717 128 170 130 529

22 79,00% 486 644 656 95 508 126 568 128 898

23 78,00% 480 636 647 94 299 124 966 127 266

24 77,00% 474 628 639 93 090 123 364 125 634

25 76,00% 467 619 631 91 881 121 762 124 003

Общо 13530 MWh 17930 MWh 18260 MWh 2 659 727 лв. 3 524 679 лв. 3 589 551 лв.

NPV 303 938 лв. 548 552 лв. 467 934 лв.

IRR 8% 9% 8%

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни конструкции на 

присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии

За 500 КВтп

Инвестиционни разходи за ФЕЦ за KWp, лева без ДДС 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

С инсталирана мощност до 30 кВт 2 386,00 лв. 2 266,70 лв. 2 147,40 лв. 2 028,10 лв. 1 908,80 лв. 1 789,50 лв. 1 670,20 лв. 1 550,90 лв. 1 431,60 лв.

С инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 2 347,00 лв. 2 229,65 лв. 2 112,30 лв. 1 994,95 лв. 1 877,60 лв. 1 760,25 лв. 1 642,90 лв. 1 525,55 лв. 1 408,20 лв.

С инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 2 187,00 лв. 2 077,65 лв. 1 968,30 лв. 1 858,95 лв. 1 749,60 лв. 1 640,25 лв. 1 530,90 лв. 1 421,55 лв. 1 312,20 лв.

С инсталирана мощност над 10 000 кВт 1 956,00 лв. 1 858,20 лв. 1 760,40 лв. 1 662,60 лв. 1 564,80 лв. 1 467,00 лв. 1 369,20 лв. 1 271,40 лв. 1 173,60 лв.

С обща инсталирана мощност до 5кВт включително 4 399,00 лв. 4 179,05 лв. 3 959,10 лв. 3 739,15 лв. 3 519,20 лв. 3 299,25 лв. 3 079,30 лв. 2 859,35 лв. 2 639,40 лв.

С обща инсталирана мощност до 30 кВт включително 3 520,00 лв. 3 344,00 лв. 3 168,00 лв. 2 992,00 лв. 2 816,00 лв. 2 640,00 лв. 2 464,00 лв. 2 288,00 лв. 2 112,00 лв.

С обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 2 640,00 лв. 2 508,00 лв. 2 376,00 лв. 2 244,00 лв. 2 112,00 лв. 1 980,00 лв. 1 848,00 лв. 1 716,00 лв. 1 584,00 лв.

С обща инсталирана мощност над 200 кВтдо 1 000 кВт 2 445,00 лв. 2 322,75 лв. 2 200,50 лв. 2 078,25 лв. 1 956,00 лв. 1 833,75 лв. 1 711,50 лв. 1 589,25 лв. 1 467,00 лв.

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и 

върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии

Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) монтирани на свободни площи



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

67 

 

Разглеждаме случаи, когато инвестиционните разходи намаляват с до 40% 

и проследяваме как това се отразява на икономическите показатели на проекта. 

Симулираме постановката за гореописаните фотоволтаични електроцентрали, 

монтирана на покривно пространство с мощност 30 КВтп. Аналогични 

показатели се получават и за останалите варианти на фотоволтаични централи и 

тяхното разположение. 

Таблица 19 Повишаване на NPV и IRR при понижаване на инвестиционните разходи 

 

При използване на финансиране със средства от национална и/или 

европейска схема за подпомагане NPV и IRR се променят значително, както е 

илюстрирано в следващата таблица. 

Таблица 20 Анализ на приходите, NPV и IRR при използване на средства от ЕС 

 

  

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

Инвестиционни разходи -105 600 лв. -100 320 лв. -95 040 лв. -89 760 лв. -84 480 лв. -79 200 лв. -73 920 лв. -68 640 лв. -63 360 лв.

NPV 26 778 лв. 31 807 лв. 36 835 лв. 41 864 лв. 46 892 лв. 51 921 лв. 56 950 лв. 61 978 лв. 67 007 лв.

IRR 8% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

% финансиране без до 10%

над 10% до 

20%

над 20% до 

30%

над 30% до 

40%

над 40% до 

50%

над 50% до 

60%

над 60% до 

70 %

над 70% до 

80 %

Цена, лв./МВтч 284,18 272,73 261,28 249,82 238,37 226,92 215,47 204,02 192,56

NPV 26 778,18 лв. 31 704,24 лв. 36 630,29 лв. 41 551,86 лв. 46 477,91 лв. 51 403,97 лв. 56 330,02 лв. 61 256,07 лв. 66 177,65 лв.

IRR 8% 8% 9% 11% 12% 14% 18% 23% 33%

Година

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

Годишен 

приход (без 

следене), лв. 

без ДДС

0 -105 600 -95040 -84480 -73920 -63360 -52800 -42240 -31680 -21120

1 10486 10064 9641 9218 8796 8373 7951 7528 7105

2 10381 9963 9545 9126 8708 8290 7871 7453 7034

3 10277 9862 9448 9034 8620 8206 7792 7378 6963

4 10172 9762 9352 8942 8532 8122 7712 7302 6892

5 10067 9661 9256 8850 8444 8038 7633 7227 6821

6 9962 9561 9159 8757 8356 7955 7553 7152 6750

7 9857 9460 9063 8665 8268 7871 7474 7077 6679

8 9752 9359 8966 8573 8180 7787 7394 7001 6608

9 9647 9259 8870 8481 8092 7703 7315 6926 6537

10 9542 9158 8774 8389 8004 7620 7235 6851 6466

11 9438 9057 8677 8297 7916 7536 7156 6776 6395

12 9333 8957 8581 8204 7828 7452 7076 6700 6324

13 9228 8856 8484 8112 7740 7369 6997 6625 6253

14 9123 8755 8388 8020 7652 7285 6917 6550 6182

15 9018 8655 8291 7928 7564 7201 6838 6474 6111

16 8913 8554 8195 7836 7476 7117 6758 6399 6040

17 8808 8454 8099 7743 7389 7034 6679 6324 5969

18 8704 8353 8002 7651 7301 6950 6599 6249 5898

19 8599 8252 7906 7559 7213 6866 6520 6173 5826

20 8494 8152 7809 7467 7125 6782 6440 6098 5755

21 8389 8051 7713 7375 7037 6699 6361 6023 5684

22 8284 7950 7617 7283 6949 6615 6281 5947 5613

23 8179 7850 7520 7190 6861 6531 6202 5872 5542

24 8074 7749 7424 7098 6773 6447 6122 5797 5471

25 7970 7648 7327 7006 6685 6364 6043 5722 5400

ФЕЦ с инсталирана мощност от 30 кВт, монтирани на покриви и фасади
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3. Вятърна енергия 

Технологията за производство на енергия от вятъра се изразява в 

трансформиране на кинетичната енергия на вятъра в използваема механична 

или електрическа енергия. Това се осъществява чрез задвижване на лопатките на 

вятърните турбини от кинетичната енергия на въздушните потоци, което от своя 

страна осигурява енергия, задвижваща генератора от турбината. Факторите, 

които оказвалият влияние върху възможностите за производство на енергия от 

вятъра са метеорологичните условия, методите за трансформиране на 

кинетичната енергия в електрическа, икономическата ефективност и др. 

Ефективното използване на природния потенциал чрез превръщането му в 

полезна енергия може да доведе до положителни икономически резултати. За 

постигането на подобен ефект от съществено значение е качественото 

проектиране, което се изразява в избора на място на монтиране на 

ветрогенераторите, избора на подходящи турбини и ветроенергийния одит. Сам 

по себе си ветроодитът е основата за оценка на потенциала за производство на 

енергия от вятъра на определена територия. Необходимо е да бъде извършена 

оценка за това дали дадена площадка е подходяща за разполагане на вятърна 

турбина или изграждане на вятърен парк. Чрез различни 3D измервания, 

специфични ветроатласи и други подобни методи се изготвя оценка на 

турболенцията на въздушния поток и картина на движението на въздушните 

маси. Качественото ветроенергийно одитиране може значително да намали 

турболентните загуби на кинетична енергия. Препоръчително е проучванията да 

се извършват на височина над 10 метра като за определяне на скоростта на 

вятъра над тази височина в България се прилага специално разработена от 

Националния институт по метеорология и хидрология при БАН технология, при 

която се използва математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра. 

Продължителността на детайлните проучвания варира от 1 до 3-4 години, през 

които се анализират роза на ветровете, турболентност и средни стойности по 

часове и дни; пресмята се скоростта на вятъра във височина и се изчислява 

количеството произведена енергия за определена мощност на генератора. На 

база тези анализи и проучвания може да се избере вятърна турбина, която да е 

максимално ефективна. 

Масовото производство на вятърни турбини води своето начало от 1979 г. 

от датски производители като първоначално са се произвеждали турбини с 

малък капацитет до около 30 kW. За кратък период от време ветроенергийният 

пазар бележи значително развитие и вече се произвеждат вятърни турбини с 

капацитет между 2 и 3 MW като дори са пуснати турбини с мощност от 5 MW. 

Като малки вятърни турбини се класифицират тези с капацитет до 100 kW. Тези 

ветрогенратори са подходящи за захранване на еднофамилни къщи, които са 

разположени на голямо разстояние или като цяло извън електропреносната 

мрежа. За захранването на малко населено място или няколко на брой 

предприятия са необходими ветрогенератори с мощност от 100 до 250 kW, които 
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биват класифицирани като ветрогенератори със средни мощности. Ако тези 

вятърни турбини се свържат с дизелови генератори, батерии и други 

електрорапределителни източници, могат успешно да се ползват в места, където 

няма достъп до електропреносната мрежа. Производството на енергия от вятъра 

намира все по-голямо място на световната енергийна сцена. Причините за това 

варират от намаляващите цени на вятърните турбини до неизчерпаемия 

характер на източника като заедно с това се отчитат и екологичните предимства. 

Наблюдава се постоянно нарастване на произведената вятърна енергия в ЕС като 

по данни на Европейската асоциация за вятърна енергия (ЕАВЕ), производството 

на електроенергия от силата на вятъра ще нарасне от 182 тераватчаса (TWh) от 

общото потребление в ЕС през 2010 г. на 581 TWh през 2020 г. ЕАВЕ предвижда 18 

процентов ръст на енергията произведена от  вятърни турбини в България до 

2020 г. 

Ветрогенераторите се срещат на пазара в различни форма, стил и мощност. 

В зависимост от природния потенциал на териториите, вятърните турбини могат 

да бъдат разположени на сушата – onshore вятърни турбини или във водата – 

offshore вятърни турбини. Друг признак, по който вятърните турбини могат да 

бъдат класифицирани е оста им на въртене – вятърни турбини с хоризонтална 

или с вертикална ос. Вятърните турбини с принцип на завъртане около 

вертикалната ос са по-слабо разпространени, защото се считат за по-малко 

аеродинамични. Вятърните турбини във вода се считат за по-малко турбулентни 

в сравнение с тези на сушата, но пък за сметка на това трябва да отговарят на по-

специфични изисквания предвид предизвикателствата на водния басейн (защита 

от корозия, осигуряване на безопасен достъп на сервизни техници, по-сложна 

система за мониторинг и контрол и др.). Повечето ветрогенератори са 

разработени по следния начин: перките или т.нар „лопатки“ се закрепят към 

тяло, в което са разположени генератор, разпределителна кутия, ротор, вал и 

лагер. При по-големите и мощни турбини валът се свързва към скоростна кутия с 

масло за охлаждане и радиатор като към кутията се поставя и устройство за 

измерване на посоката и силата на вятъра, което позволява насочване на перките 

в оптимална географска посока. Ефективността на вятърните генератори като 

инструмент за производство на електроенергия, произтича и от факта, че те 

могат да функционират както самостоятелно, така и като част 

електроразпределителната мрежа. При свръхпроизводство на енергия тя може да 

се съхранява в пригодени за целта акумулатори. 

Важно за ефективността на вятърната турбина е размера на лопатките. 

Тъй като мощността на турбината зависи от повърхността, която лопатката 

описва, генерираната енергия представлява функция от дължината на перката. 

Поради тази причина често срещана практика е монтирането на по-дълги перки 

към основното тяло на вятърната турбина, което от друга страна позволява 

ротора да бъде поставен на по-голяма височина, където вятърът е по-силен и 

турбулентните движения са по-малко. Най-често срещаното отношение на 
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скорост на върха на лопатките към скоростта на вятъра е 8:1, което означава, че 

ако вятърът е със скорост 5 м/с, то лопатките се движат с 40 м/с. Съобразно 

нормативните изисквания в ЕС за нивата на шум максимално допустимото 

отношение е 5-6:1. Друг фактор оказващ влияние върху количеството енергия 

произведена от вятъра е невъзможността да се използва 100% от вятърния 

потенциал. Това се дължи на факта, че при конвенционалните ветрогенератори 

вятърът не може да бъде контролиран, което води до не повече от 60% 

ефективност дори и при най-благоприятни условия. 

При производството на енергия от вятъра количеството генерирана 

енергия се равнява на третата степен на скоростта на вятъра. Приложена на 

практика тази закономерност търпи леки изменения и в повечето случаи 

мощността на вятърния поток е пропорционална на втората степен на скоростта, 

поради аеродинамичните, механични и електрически характеристики на 

преобразуващите устройства на вятърните турбини. Подобно на останалите 

методи за производство на енергия от възобновяеми източници, така и 

вятърната енергия е сектор, който се нуждае от значителни инвестиции. Въпреки 

че капиталовложенията трябва да бъдат разпределени в различни направления 

(разходи за предпроектни проучвания, стойност на цялата вятърна турбина, 

експлоатация и поддръжка на съоръженията, разходи за човешки ресурс и др.) 

производството на енергия от вятъра се счита за една от най-ефективните и 

доходоносни технологии за генериране на енергия от ВЕИ по отношение на 

цената на kWh произведена енергия. 

Няколко основни фактора, сред които затрудненото построяване и 

експлоатация на вятърните турбини в урбанизирани или защитени територии; 

неравномерно разпределеният ветрови ресурс; физикогеографските особености 

на територията на страната и техническите изисквания за инсталиране на 

различни мощности на вятърните турбини, могат да окажат положително или 

отрицателно въздействие върху достъпния енергиен потенциал. От друга страна 

оценката на инвестициите и разходите за поддръжка на вятърните турбини 

пряко влияят върху възможността за усвояване на на достъпния потенциал на 

вятърната енергия. 

3.1. Класификация на вятърните турбини 

3.1.1. Вятърни турбини с хоризонтална ос 

Стандартните вятърни турбини имат три лопатки, въртящи се около 

хоризонталната ос като това са и най-масово разпространените турбини. 

Турбините с една или две перки не се предпочитат, защото при тях се получават 

много силни вибрации, които оказват негативно въздействие върху околната 

среда и хората. От друга страна турбините с повече от три перки също се срещат 

рядко, защото при тях натоварването силен вятър е твърде голямо и трябва да 

бъдат сертифицирани за работа при много силни ветрове. 
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Оста на въртене при този вид вятърни турбини е разположена 

хоризонтално спрямо земната повърхност и почти успоредно на въздушния 

поток. Масово разпространените вятърни турбини с хоризонтална ос имат 2 или 

3 перки подобни на самолетни витла, които са с диаметър 80-100 м. Височината 

на вятърната турбина варира от 80 до 120 м като колкото по-високи и широки са 

съоръженията, толкова повече вятърен потенциал могат да усвоят. Малките 

турбини разполагат с ветропоказател, чрез който се насочват по посока на вятър, 

докато големите вятърни турбини разполагат с вятърен сензор и мотор, който ги 

обръща с лицевата част по посока на вятъра. Лопатките на вятърните турбини с 

хоризонтална ос са разположени на равномерно разстояние в предната част на 

кулата като с цел постигане на по-голяма ефективност и намаляване на 

турболенцията понякога се монтират под лек наклон. Хоризонтално осевите 

ветротурбини са подходящи за работа при вятър със скорост над 5 м/с. Роторът 

на тези вятърни турбини се позиционира по посока на вятъра, което го прави 

уязвим към промени в посоката на вятъра и турболенцията. Тази чувствителност 

на вятърните турбини с хоризонтална ос към посоката на движение на въздушни 

маси може да има отрицателен ефект върху производителността. За правилният 

избор на хоризонтално осева вятърна турбина е необходимо да се извърши 

предварителен диференциран анализ чрез тримерна координатна система, която 

отчита действителния вятър. 

 
Фигура 19 Елементи на вятърна турбина с хоризонтална ос 

3.1.1.1. Вятърни турбини на сушата 

Основните компоненти, с които една вятърна турбина на сушата трябва да 

разполага са перки (лопатки), ротор, скоростна кутия, генератор, регулатор, кула 

и трансформатор. За да произвеждат енергия, вятърните турбини се нуждаят от 
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средна скорост на вятъра 3-5 м/с като максималната скорост, при която могат да 

функционират ефективно е до 15 м/с. Рядко се срещат вятърни турбини, които да 

функционират при скорост на вятъра до около 25 м/с и както вече беше казано за 

тях се изискват специални сертификати за работа при много силен вятър. За 

контролиране на мощността на перките се използват няколко различни метода, 

сред които промяна на ъгъла на перките чрез създадена за целта контролираща 

система; намаляване на скоростта на чрез изработване на аеродинамични перки, 

които контролират мощността; проектиране на вятърната турбина с генератор с 

постоянна или с променлива мощност. Предимствата на вятърните турбини с 

променливи мощности, произтичат от факта, че роторът функционира по-

ефективно За разлика от вятърните турбини с постоянни мощности, тези с 

променливи позволяват по-ефективна работа на ротора. Това се дължи на факта, 

че при поддържането на постоянна скорост роторът функционира с оптимална 

ефективност. Продължителните предварителни проучвания са от съществено 

значение за избора на подходяща вятърна турбина, съответстваща на потенциала 

на територията, на която ще функционира. Важно е да бъдат отчетени колкото се 

може повече фактори, влияещи върху ефективността и мощността на 

съоръженията с цел минимизиране на риска от проектиране на нефункционална 

вятърна турбина. 

Вятърните турбини с хоризонтална ос са предназначени за генериране на 

по-голямо количество енергия. Едно от техните предимства е, че могат да се 

използват за мощности до 5 MW и са подходящи за изграждане на вятърни 

паркове. Като недостатък може да се посочи, че те не са подходящи за населени 

места. Позиционирането им извън населени места е вследствие шума, който те 

генерират, поради големите мощности, с които работят. Влиянието на този шум 

може да се окаже неблагоприятно за хората, в случай че турбините са 

разположени в близост до населено място. Друг фактор, налагащ необходимостта 

от разполагане на вятърните турбини в неурбанизирани територии е 

неблагоприятният светлинен ефект, който се получава от сянката на турбината. С 

цел предотвратяване деформиране на перките и намаляване на ефективността е 

важно те да бъдат периодично почиствани. Тази дейност може допълнително да 

повлияе върху инвестицията като увеличи разходите за поддръжка. 

3.1.1.2. Вятърни турбини във водата 

Офшорните вятърни паркове притежават значителен потенциал за 

производство на електроенергия. Сред техните предимства са по-високата 

скорост на вятъра, която може да бъде ефективно използвана; предвидимостта и 

по-малката турболенция; местата къде се разполагат позволяват монтирането на 

турбини с по-високи кули и по-дълги перки, което от друга страна е фактор за 

производството на повече енергия. По данни на ЕАВЕ силата на ветровете около 

бреговете на Европа е достатъчна да захрани нуждите от енергия на континента 

7 пъти. Очаква се развитието на офшорната вятърна енергия да последва 
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успешния пример на вятърните турбини разположени на сушата, които в 

момента се конкурират с газовите и въглищни централи в европейски мащаб. 

Основната разлика между турбините на сушата и във водата е в проектирането 

на тяхната основа. Офшорните вятърни турбини имат по-сложна структура, 

която трябва да отговаря на предизвикателствата на суровата морска среда и 

влиянието на големите вълни. Тези фактори влияят върху цената на 

съоръженията като значително оскъпяват турбината. 

Тази технология за производство на енергия от вятъра е неприложима за 

територии, които нямат излаз на море. 

3.1.2. Вятърни турбини с вертикална ос 

При вятърните турбини с вертикална ос, оста на въртене е вертикално 

разположена на земната повърхност и почти перпендикулярна на въздушния 

поток. За разлика от турбините с хоризонтална ос тези не е нужно да бъдат 

разположени по посока на вятъра и следователно негативното въздействие от 

посоката на въздушните маси значително по-малко. Благодарение на този факт 

вертикално осевите турбини се считат за най-подходящи за градските зони. 

Биват класифицирани в два основни вида в зависимост от принципа, който се 

използва за улавяне на вятъра – Савониус и Дариус. При първият тип вятърът 

изтласква перките, което води до по-ниска скорост на въртене в сравнение със 

скоростта на вятъра. Вертикално осевите турбини тип Дариус позволяват 

развитието на по-висока скорост на въртене на ротора спрямо скоростта на 

въздушните потоци. Предизвикателствата пред тези вятърни турбини се 

изразяват в техния дизайн. При този тип съоръжения често се наблюдават 

големи центробежни натоварвания, което е породено от факта, че по-голямата 

част от масата на ротационния механизъм е съсредоточена в периферията, а не в 

центъра. Друг недостатък на тези турбини е техният резонансен режим, което 

при определена скорост на въртене може да доведе до тяхното разрушаване. 

Поради тази причина те трябва да бъдат проектирани със спирачки или друг вид 

устройства за контрол на скоростта. 

На следващата фигура в опростен модел са изобразени вятърни турбини с 

вертикална тип Савониус и тип Дариус. 
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Фигура 20 Вятърни турбини с вертикална ос 

Основни предимства на вятърните турбини с вертикална ос пред тези с 

хоризонтална са по-опростената конструкция, по-лесна поддръжка и 

независимост от посоката на вятъра. Липсата на система за промяна на ъгъла на 

перките при по-силен вятър не позволява контрол над изходните мощности, 

което е основен недостатък на вертикално осевите ветротурбини. Както при 

вятърните турбини с хоризонтална ос, така и при тези с вертикална, изборът на 

място трябва да е извършен след щателни проучвания. 

Вятърните турбини с вертикална ос намират масово производство под 

формата на малки вятърни турбини градски тип. За малки вятърни турбини се 

считат тези с мощности до 100 kW. Въпреки че имат нужда от по-големи 

капитали вложения, малките вятърни турбини предлагат икономически и 

социални ползи на местно ниво особено когато са самостоятелна система, която 

не е част от електропреносната мрежа. Предимствата на малките вятърни 

турбини с вертикална ос се изразяват в тяхното широко приложение – могат да се 

монтират на жилищни и промишлени сгради, плавателни съдове, 

селскостопански ферми, отдалечени полупланински и планински жилищни и 

курортни комплекси и животновъдни ферми, мобилни телефонни или сателитни 

приемателно-предавателни системи и т.н. и във високата степен на независимост 

от енергийните доставчици, която осигуряват на консуматора на електрическа 

енергия. В практиката се срещат и малки вятърни турбини с хоризонтална ос, но 

тези с вертикална имат редица предимства, сред които: 

 Намаляване на цената, поради липсата на необходимост от монтиране на 

сензорен насочващ механизъм, което позволява и по-лесна поддръжка; 

 Инсталационните разходи са по-ниски отколкото за тези с хоризонтална 

ос; 

 Задвижват се при по-ниска скорост на вятъра; 
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 Излъчват по-ниски нива на шум и вибрации поради факта, че се въртят със 

скорост 2 до 4 пъти по-ниска от скоростта на турбини с хоризонтална ос. 

Малките вятърни турбини са конструирани, така че да се задвижват при 

ниски скорости на вятъра. През последните години на пазара се срещат турбини, 

работещи при много ниски скорости на вятъра – около 0,6 м/с. Вятърни турбини 

проектирани с косо отсечени периферии на лопатите са подходящи за терени 

където скоростта на вятъра е около 0,6-0,8 м/с. Това ги прави изключително 

подходящи за градски условия, където ветровете са слаби. Основните елементи, 

от които са конструирани са магнитен генератор, система за автоматично 

задвижване, система за контрол и 2 или 3 лопатки. От съществено значение е 

локацията на турбините. Важно е значителен времеви и финансов ресурс да бъде 

инвестиран в предварителни проучвания. Ключов фактор, влияещ върху 

икономическата ефективност на малките вятърни турбини е тяхната височина. 

Конструкции с по-ниска кула предполагат по-малки мощности за производство 

на енергия и са изложени на по-голяма турболенция. От друга страна вятърни 

турбини с по-дълго основно тяло могат да предотвратят тези недостатъци, но се 

нуждаят от по-голяма инвестиция. Също така тези съоръжения трябва да 

отговарят на високи нива на здравина и изисквания за поддръжка. Необходимо е 

малките вятърни турбини да бъдат проектирани изключително надеждно, 

особено в случаите, когато ще бъдат монтирани в селски райони или отдалечени 

населени места, където квалифицирани персонал не може да предлага постоянна 

поддръжка. 

За разлика от големите вятърни турбини и вятърните паркове, които 

трябва да бъдат монтирани на достатъчно голямо разстояние от населените 

места, малките вятърни турбини позволяват поставяне в урабинизирани 

територии. Малките вятърни турбини с вертикална ос са проектирани, така че да 

се справят с предизвикателства като релеф, близост до сгради и по-ниска скорост 

на въздушни маси поради наличието на постройки и дървета. Техният модерен 

дизайн, голяма ефективност и широко приложение ги превръщат в 

привлекателна инвестиция за национални, регионални или местни власти, 

енергийни доставчици, собственици на различни по-големина и предназначение 

сгради в населено място или отдалечен селски район. Подходящи са за работа 

като самостоятелен енергиен източник, което ги прави подходящи за по-

отдалечени територии. В градска среда малките вятърни турбини могат да бъдат 

свързани към електроразпределителната мрежа. Този комбиниран метод 

позволява по-голяма сигурност на доставките на енергия, защото ако вятърната 

турбина не произведе достатъчно количество енергия, обектът автоматично 

може да бъде захранван от мрежата, а когато производството надхвърля 

моментните нужди, излишната енергия може да се подава към мрежата. Още едно 

съществено предимство на малките вятърни турбини е, че те могат да работят в 

комбинация с фотоволтаични системи. Такъв вид хибридна система използва 

оптималните условия на вятърните и слънчеви технологии през цялата година. 
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Подобна вятърно-соларна електрическа система може да намери широко 

приложение в цяла България и в частност териториите на община Русе. Това се 

дължи на факта, че климатът в нашите ширини се характеризира с ниска скорост 

на вятъра през летния сезон и през светлата част на денонощието, когато 

слънчевото греене е по-интензивно и по-дълготрайно и обратно – вятърът е с по-

висока скорост през зимата и през тъмната част на денонощието, когато 

интензитета и продължителността на слънчевото греене са доста по-малки. През 

последните години тези хибридни системи намират често приложение при 

осъвременяване на уличното и парково осветление. 

На следващата фигура са посочени различни приложения на малките 

вятърни турбини. 

 
Фигура 21 Малки вятърни турбини 

3.2. Оценка на потенциала 

Според (НДПВЕИ) въз основа на средногодишните стойности на 

енергийния потенциал на вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над 

земната повърхност, на територията на страната теоретично са обособени три 

зони с различен ветрови потенциал. Цялото Дунавско крайбрежие попада в зона 

на малък ветроенергиен потенциал. Типично за този регион е средногодишна 

скорост на вятъра около 2-3 м/с, което обуславя енергийният потенциал около 

100 W/m2.  

За извършването на качествени изследвания, които да дадат 

представителна оценка на потенциала на вятъра за производство на енергия е 

необходимо освен скоростта на да се изследва и плътността на вятъра. При 

изготвянето на НДПВЕИ е направен анализ на плътността на въздуха и на 

турболентността в около 800 точки от страната. На следващата фигура са 

посочени обособените райони в страната според плътността на вятъра. 
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Фигура 22 Карта на плътността на енергията на вятъра на височина над 10 м над земната повърхност 

Анализите на Националния институт по метеорология и хидрология при 

БАН сочат, че за промишлено производство на енергия са подходящи само зоните, 

при които скоростта на вятъра е над 4 м/с.  За територията на Община Русе, която 

попада в зона с малък ветрови потенциал е подходящо да бъдат инсталирани 

вятърни генератори с мощности от няколко до няколко десетки kW. В такива 

зони е целесъобразно включване на самостоятелни много-лопаткови генератори 

за трансформиране на вятърна енергия и на хибридни (вятърно-соларни) 

системи. 

4. Водна енергия 

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

са били известни и използвани още от древни времена. Тогава хората са 

използвали течащата вода, за да задвижват водни колела, които използвайки 

своята механична енергия задвижват камъни, които смилат житото и го 

превръщат в брашно. 

Енергията добивана от водата чрез водноелектрически централи се смята 

за най-надеждната и рентабилна технология в сравнение с останалите 

възобновяеми енергийни източници. Водноелектрическите централи са 

екологосъобразни, те са стабилен и сигурен източник за производството на 

електроенергия. Хидро-съоръженията 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 хидро-съоръженията е тяхната роля при 

наводнения. Те позволяват осъществяването на контрол върху наводненията и 

по този начин решават редица проблеми, като напоителни и снабдяване с 

питейна вода. Също така предоставят възможността за създаване на зони за 

отдих. 
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Съществуват различни видове технологии за производството на 

електроенергия – с резервоар, без резервоар, с течаща вода и др., както и 

различни източници на водни ресурси – реки, морета, океани, язовири. 

4.1. Компоненти 

 Водоем – в повечето случаи за водноелектрическите централи разчитат на 

наличието на язовир, който да изпълнява както ролята на резервоар,  

който да бъде използван за съхранение, така и да задържа водата; 

 Шлюзове, напорни тръбопроводи – през шлюзовете бива пропускана 

водата. След отварянето им под въздействието на силата на гравитацията, 

водата преминава. За да се избегне пренапрежение във водното налягане 

се поставя разширителен съд или резервоар и по този начин се 

предотвратяват повреди или увеличаване на натиска върху турбината; 

 Турбина – това е елементът, който под въздействието на силата на водата, 

която преминава през него и съответно завърта турбината, задейства 

генераторът, който произвежда електричество. Неговата роля е 

изключително важна и избора на правилният тип турбина оказва влияние 

върху ефективността на централата. Има два основни типа в зависимост от 

принципа на превръщане на енергия: импулсни, използващи енергията на 

скоростта на водата и реакционни турбини, използващи енергията от 

налягането на водната маса. Едни от по-известните турбини, които се 

използват в днешни дни са: Франсис, Пелтон, Банки-Мичел и Каплан.  

 Генератор – Докато турбината превръща кинетичната енергия на 

падащата вода в механична. Генераторът от своя страна превръща 

механичната енергия от турбината в електрическа. След като 

задвижването на перките на турбината, се задвижва и ротора на 

генератора, като по този начин се произвежда електрически ток; 

 Трансформатор – основната роля на трансформатора е да повиши 

напрежението, което води до по-ниски загуби при преноса, съответно 

увеличаване на ефективността при транспорта на електроенергията на 

дълги разстояния; 

 Преносна линия/Далекопровод – служи за пренасяне на вече 

генерираната електрическа енергия директно към голям промишлен 

потребител или към дадена мрежа за свързване; 

 Изход – използваната вода се влива повторно в реката. Някои изходни 

системи включват и преливници, които играят важна роля при наводнения 

или при високи нива в резервоара, като позволяват водата да заобикаля 

системата. 
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4.2. Класификация на водноелектрическите централи 

4.2.1. Водноелектрически централи с течаща вода 

Този вид хидроелектрически системи се характеризират с лисата на 

водохранилище или ако имат, то е прекалено малко. Поради тази причина 

енергията се произвежда от естественото движение и пад на реката, за разлика от 

другите типове технологии, при които се налага изграждането на изкуствен 

язовир. Съществуват и водноелектрически централи от този тип, които 

използват малки езерца, които позволяват съхранението на енергия за няколко 

часа или максимум ден. Това позволява контролирането на осигуряването на 

контрол върху водните течения и съответно върху произведеното количество 

енергия. 

Липсата на контрол върху производството на енергия е един от минусите 

на тази технология. Като алтернатива на резервоарите, съществуват случай, при 

които водноелектрическата централа използва канална или тръбна деривация, 

т.е. реката бива отклонена към канал или тръбопровод, който да отвежда водата 

към турбината. Друга алтернатива е поставянето на тези системи надолу по 

течението след други системи, разполагащи с резервоар. По този начин могат да 

бъде комбинирани двете системи, като един резервоар може да регулира 

производството на енергия на един или повече системи, като настоящата, които 

не разполагат с резервоар. 

Недостатък на тези системи, както казахме е липсата на контрол, а това 

произтича от липсата на хранилище. При по-големи течения, когато водата е по-

пълноводна и няма къде да бъде съхранена или дори при наличието на малко 

хранилище, неговият капацитет да е изчерпан, водата се разлива. Тази 

пропусната възможност налага преизчисление на стойността на произведената 

електроенергия, която ще бъде определена след съпоставка между капацитета и 

разсипаната вода. 

Въпреки недостатъка на тези системи, а именно липсата на хранилище, те 

притежават и едно силно предимство. Основното предимство на тази технология 

е цената за нейното производство. В сравнение с другите видове 

водноелектрически централи цената за строителството е изключително ниска. 

Този тип хидроелектрическа система притежава и предимството, че е малка и 

може да бъде поставена на места, където монтирането на голям или друг вид 

резервоар е неосъществимо. 

4.2.2. Водноелектрически централи с водохранилище 

Принципът на който оперират този тип водноелектрически централи е 

същият, както и водноелектрическите централи без резервоар. Разликата е, че 

при наличието на резервоар, могат да бъдат съхранявани големи количества 

вода. Това е и едно от основните предимства на този тип системи. Те също 

зависят от водния поток и от големината на напора. Друго предимство, 
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произтичащо от възможността за съхранение на вода е контрола над 

произведената електроенергия. Когато има валежи или се топят снега и ледовете, 

големите количества вода, могат да бъдат съхранени и след това използвани, 

когато количествата потребление са нараснали, поради нуждата от затопляне 

или през лятото поради нуждата от охлаждане. 

Недостатък при водноелектрическите централи с водохранилище е 

тяхната висока цена. Особено при големите проекти, където се произвежда 

електричество за милиони потребители, цената за изграждането на подобно 

съоръжение е изключително висока. Тя зависи предимно от типа резервоар, 

генератора и турбината, които ще бъдат използвани. Този избор зависи от 

възможностите, които предоставя топографията и се определя от ландшафта. 

Този недостатък се компенсира от факта, че живота на водноелектрическите 

централи. Те могат да работят в продължение на голям период от време – над 70-

80 години. 

Предимство на тези съоръжения е възможността те да бъдат съчетани с 

други видове възобновяеми енергийни източници, като слънце, вятър и др. 

Преимуществото се изразява в свойствата на централата да съхранява своята 

енергия и да не я изразходва моментално. По този начин, когато няма слънце или 

вятър, централата може да бъде пусната и да произвежда енергия от запасите. 

Предимството на тази технология е и потенциала за предотвратяване на 

наводнения и изграждането на увеселителни зони зад водната стена, както и 

използването на водата от водохранилището за напояване и др. 

4.2.3. Помпено-акумулиращи водноелектрически централи 

Заедно с традиционните водноелектрически централи с водохранилище, 

помпено-акумулиращите централи са единствените големи съоръжения, които 

имат възможността да съхраняват големи количества електроенергия на 

относително ниска цена. Подобно на централите с водохранилище и помпено-

акумулиращите притежават резервоар, в който да съхраняват вода, в случаите, в 

които има ниско потребление или по-големи притоци на вода, която може да 

бъде в последствие използвана при по-голямо потребление или суша. 

Разликата между двете съоръжения се изразява в наличието на помпена 

турбина, която по време на ненатоварените часове, когато в електроенергийната 

система е налице излишък, позволява изпомпването на вода и нейното 

прехвърляне в резервоара За да бъде задвижвана тази помпа се използват други 

видове източници на енергия, както възобновяеми, така и невъзобновяеми, като 

ядрени, изкопаеми и др. Използването на подобно допълнително захранване с 

енергия се налага, поради по-доброто време за реакция на водноелектрическата 

централа с помпа, която може да бъде задействана моментално. 
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4.3. Оценка на потенциала 

Енергийният потенциал на водния ресурс в България се използва за 

производство на електроенергия от ВЕЦ и е много зависим от сезонните и 

климатични условия. Според НДПВЕИ хидроенергийният потенциал в страната е 

над 26 500 GWh (приблизително 2 280 ktoe) годишно и съществуват възможности 

за изграждане на нови хидроенергийни мощности с общо годишно производство 

около 10 000 GWh (приблизително 860 ktoe) годишно. В НДПВЕИ е представена 

оценка на теоретичния енергиен ресурс на водната енергия в  пет основни речни 

басейна.  

Таблица 21 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 

Според НДПВЕИ през 2004 г. ВЕЦ са произвели нетно количество 

електроенергия 2 977 GWh (256 ktoe). Това означава средно годишно 

натоварване на инсталираните произвеждащи мощности около 1 160 часа, което 

е значително по-малко от това на ТЕЦ. ВЕЦ са най-значителният възобновяем 

източник на електроенергия в електроенергийния баланс на България. 

Увеличаването на производство от ВЕЦ води до намаляване на замърсителите и 

парниковите газове от ТЕЦ. Поради тази причина изпълнението на проекти за 

изграждане на нови хидроенергийни мощности е един от основните приоритети 

на страната. Въпреки многото ползи от използването на ВЕЦ, възможностите на 

община Русе са силно ограничени и основно са свързани с усвояване на 

енергийния потенциал на река Дунав. 

Съществуват разнообразни методи за добиване на електрическа енергия 

от бавнотечащата и без напор част от реката. В рамките на проект ElectroRiver,, 

финансиран по програмата за „Трансгранично сътрудничество Румъния-

България 2007-2013“ е разработена система за генериране на електрическа 

енергия. Прототипът е с наименование TurboRiver-RB7 е със следните 

характеристики: 

 Минимална дълбочина на реката – 3 м.; 

 Минимална скорост на течението – 1 м/с.; 

 Мощност – 7 КВт.; 

 Скорост на турбината – 22 об./мин; 

 Диаметър на турбината – 3,8 м. 
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На фаза прототип, себестойността на произвежданата електрическа 

енергия от системата възлиза на 140 лв./МВтч., което показва огромен потенциал 

за развитие на технологията. Община Русе следва да задълбочи отношенията с 

научно-изследователския екип, разработващ TurboRIver-RB7 и в новото издание 

на Програмата за „Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013“ 

да се разработи проектно предложение за развитие на проекта и тестването му в 

реални условия. Освен това е целесъобразно да се планира производство на 

частите на системата на територията на общината. 

5. Геотермална енергия 

Както и наименованието подсказва, геотермалната енергия представлява 

топлинна енергия от Земята („гео“ – земя и „терма“ – топлина). Геотермалната 

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

използва както за производството на електроенергия, така и за затопляне или 

охлаждане. Тя е резултат от извличането на топлинната енергия, съдържаща се, 

както в плитките слоеве на земята, в горещата вода и горещите скали, намиращи 

се на няколко километра под земната повърхност и стигаща дори до 

изключително дълбоките пластове на земята, където се намират горещите 

скални маси - магмата. 

В зависимост от температурата на водата, геотермалната енергия се 

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

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

енергия, главно за отопление на сгради, басейни и др.. При температура на 

водата, по-висока от 100оС, нейното приложение е предимно при производството 

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

преизползва. 

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 то 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 ресурса. Когато 

този ресурс са нагорещените скални маси, при сондажа се въвежда вода или друг 

топлоносител, които след като бъдат нагрети се изпомпват на повърхността. 

След като бъдат използвани, те се връщат обратно за ново затопляне, като 

процеса се повтаря многократно. 

5.1. Класификация на технологиите за усвояване на 

геотермалната енергия 

Както вече споменахме, в зависимост от температурата на геотермалния 

ресурс, зависи и неговото приложение. На базата на това твърдение, може да 
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идентифицираме два начина за използването на геотермалната енергия – за 

електрически цели и за не електрически цели. 

5.1.1. Използване на геотермалната енергия в производството 

на електричество 

За производството на електричество се използват геотермални ресурси със 

средна и висока температура. При средна температура, метода по който се 

произвежда електричество е чрез изпарение на органичен флуид, а при по-

високите температури, в диапазона около и над 120-150оС, чрез пара. Три са 

основните и най-често използвани технологии за производството на 

електроенергия – системи работещи със суха пара, системи работещи с бързо 

преобразуване на пара или т.нар. флаш системи и бинарните системи, които са 

сравнително нова и иновативна технология. Основните фактори, влияещи върху 

избора и експлоатацията на съоръжение са температурата, налягането на 

геотермалния флуид, както и химичният състав и минерализацията, които 

оказват влияние върху амортизирането на системите. 

5.1.1.1. Централи работещи със суха пара 

Геотермалните централи работещи със суха пара са първата технология, 

използвана за извличането на топлина от земята и съответно производството на 

електроенергия. Те използват парата директно от взета от геотермалния 

източник, като я насочват към турбина. Преди да постъпи в нея парата бива 

филтрирана, за да се избегне попадането на твърди примеси. Турбината от своя 

страна задвижва генератор, който произвежда електроенергията. След като бъде 

използвана, парата се охлажда и ре-инжектира обратно в подземния резервоар 

като течност, за да бъде повторен този процес. 

Използването на този вид технология е силно ограничен поради факта, че 

хидротермалните ресурси като сухата пара са изключително редки. При това 

геотермалния флуид трябва да е в газообразно състояние. В допълнение 

минималната температура на флуида трябва да е поне 150оС. Неговото директно 

използване в цикъла на генериране на електричество оказва негативно влияние 

върху елементите на системата, като създава предпоставки за корозия на 

елементите, което скъсява живота на централата. Това води и до опасност от 

изпускане на вредни газове в атмосферата. 

5.1.1.2. Централи работещи с бързо преобразуване на 

парата 

Този тип централи са най-широко разпространените и най-често 

използваните. За разлика от централите със суха пара, тук геотермалният флуид 

трябва да е с температура над 180оС, за да се произвежда електричество. 

Геотермалният флуид, освен висока температура, има и високо налягане, което 

позволява лесното изпомпване на водата до повърхността, където тя попада в 
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хидротермален резервоар, намиращ се под земята. В резервоара, тя преминава 

през сепаратор, където поради по-ниското налягане водата се изпарява и след 

това бива използвана за задвижването на турбина, която пък от своя страна 

задвижва генератора на енергия. Ако все пак остане някаква вода или 

кондензирана пара, те биват ре-инжектирани отново в хидротермалния 

резервоар. Това доказва устойчивостта на тези системи. 

 
Фигура 23 Системи с бързо преобразуване на пара 

Централите работещи с бързо преобразуване на парата могат да използват 

както единичен, така и много сепаратори. При използването на повече от един 

сепаратор, водата преминава през всеки един последователно, като след всеки 

следващ отделя пара с по-ниско налягане. Наличието на сепаратор е предимство, 

в сравнение със системите на суха пара, защото той позволява по-ефективното 

използване на топлинния капацитет на водата. 

Като недостатък, подобно на централите със суха пара, тук може да се 

отбележи отново прякото участие на геотермалния флуид в процеса на 

производство на електроенергия, което води до корозия, опасност от отделяне на 

вредни емисии и скъсяване на живота на централата. 

5.1.1.3. Бинарни централи 

Тази технология е сравнително нова и иновативна. Въпреки това тя 

разполага с потенциала да стане една от най-разпространените и най-често 

използваните, поради редицата предимства, които притежава. Повечето 

геотермални области, разполагат с течности, които имат ниска или средна 

температура. Това затруднява използването на предишните два типа технология. 
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Това е и основното предимство на бинарните централи. Те позволяват 

производството на електроенергия при по-ниски температури на геотермалния 

ресурс, в порядъка на 100оС, като съществуват и случаи, в които източникът може 

да бъде дори и под 85-80оС. 

Бинарните централи работят на основата на цикъла на Ранкин, като 

използват двукомпонентна технология. Тя се състои в използването на втора 

течност – бинарна. След като водата бъде изпомпена на повърхността в 

геотермалния резервоар, тя бива насочена към топлообменник, където се намира 

и втората течност. Характерно за нея е ниската температура на кипене. Първия 

течност се изпарява в топлообменника, загрява втората и се връща обратно в 

резервоара. Бинарният флуид напуска топлообменника в газообразно състояние 

и с висока температура, като се използва за задвижване на турбината, а тя за 

задвижването на генератора на електроенергия. След като бинарният флуид 

бъде използван, той минава през кондензатор и се връща обратно в 

геотермалния резервоар, за повторно затопляне. 

Освен възможността за усвояване на геотермални ресурси с по-ниска 

температура, предимство на бинарните централи е и неизползването на 

геотермалния флуид пряко в електрогенериращите части. Това предотвратява 

корозията на елементите. Водата и работният флуид се държат отделно по време 

на целият процес, което намалява рисковете от замърсяване. 

5.1.2. Използване на геотермалната енергия за не-

електрически цели 

5.1.2.1. Директно използване на хидрогеотермалните 

източници 

Директното използване на хидротермалните източници е най-старият 

метод за усвояване на геотермални ресурси. В миналото хората са използвали 

топлите минерални извори за готвене, миене, напояване и други битови нужди. В 

днешни дни най-разпространената употреба на топлите води е в спа центровете, 

за балнеолечение, рехабилитация, плувни басейни и др. 

Разбира се има и по-практично приложение на тези ресурси, а именно 

тяхната употреба за отопляване, водоснабдяване на домове,сушене на култури, 

отглеждане на растения в оранжерии, затопляне на рибарници и промишлени 

обекти и др. Това се осъществява чрез система от тръбопроводи, топлообменник 

и резервоар. Подобно на предишните технологии, водата се изпомпва до 

резервоара, където да бъде поддържана температурата на горещата вода. 

Преминавайки през системата, тя бива отвеждана директно до обекта на 

експлоатация. След като отдаде топлината си, тя бива или връщана обратно за 

повторно затопляне или изхвърляна на повърхността. 
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5.1.2.2. Индиректно усвояване на подземната топлина с 

термопомпи 

Индиректната употреба не е толкова разпространена. Нейното 

приложение е предимно за охлаждане или отопление на малки или големи 

обекти. За целта се инсталира под земята затворена хоризонтална или 

вертикална тръбопроводна система или отворена система. При затворената 

система се инсталира земносвързана помпена инсталация, чрез която се 

изпомпва водата до повърхността и благодарение на стабилната температура на 

земните пластове, запазва една постоянна температура. Чрез вторият кръг на 

вътрешната инсталация я трансформират в полезна енергия за сградата. При 

отвореният тип система, горещата вода бива изпомпвана директно от сондаж, 

кладенец, езеро или река. В режим отопление, енергоносителя отдава част от 

енергията на хладилният агент от вторичния кръг на системата, а в режим 

охлаждане отнема топлината и я отвежда в земята. 

5.2. Оценка на потенциала 

Геотермалните източници в България са между 136 до 154, като от тях 

около 50 са с доказан потенциал 69 MW за добиване на геотермална енергия. 

Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в 

интервала 20–90°С., а тези с температура над 90°С са около 4% от общия дебит.  

В НДПВЕИ са представени оценки на Международната геотермална 

асоциация и БАН. Според доклад на геотермалната асоциация общата 

инсталирана мощност на геотермалните системи е 100 MWt. В България е усвоен 

около 23% от разкрития топлинен потенциал на водите (440 MWt). Заедно с 

прогнозните ресурси общият дебит на термалните води може да достигне от 

5100 л/с до 6400 л/с, a енергията, която може да се извлече от тях, при снижаване 

на температурата до 15°С, е оценена на около 751 MWt. На следващата фигура е 

представено сравнение на инсталираната мощност и достъпния потенциал за 

производство на геотермална енергия в България според доклад на БАН.  
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Фигура 24 Инсталирана мощност и достъпен потенциал за производство на геотермална енергия в 
България 

 

При инвестиране в нови дълбочинни сондажи и извличане на цялото 

количество достъпна геотермална енергия след реинжектиране, съществуват 

реални възможности да се произведе около 10% от необходимото количество 

топлинна енергия за 2015 г.  

Според НДПВЕИ прогнозите за развитие на производството на 

геотермална енергия следват тези в европейски контекст, но с няколко пъти по-

малък темп на нарастване на инсталираните мощности и съответно на 

получаваните енергии. Към 2015 г. е възможно годишното топлинно 

производство да достигне около 3 900TJ (93 ktoe) от геотермални източници и 

електропроизводство около 2.6 ktoe.  

Изграждането на геотермални централи и централизирани отоплителни 

системи изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, 

енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. 

Основните предимства са по-ниските производствени разходи за електроенергия 

и топлинна енергия от тези при конвенционалните технологии, както и 

възможността коефициентът на използване на геотермалния източник да 

надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. 

Приложението на геотермалните технологии на територията на община 

Русе предстои тепърва да бъде развивано. Към момента няма инсталации за 

производство на топлинна и/или електрическа енергия от геотермален 

източник. Проблем все още е високата цена за изграждане на съоръжението и 

липсата на опит в тази област. Използването на геотермалната енергия е 
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перспективно и община Русе следва да бъде активна при изграждане на пилотни 

инсталации, които да „отворят“ пазара за тази технология. 

6. Енергия от биомаса 

Съгласно Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

„биомаса означава биоразградимата част на продукти, отпадъци и остатъци от 

биологичен произход от селското стопанство (включително растителни и 

животински вещества), горското стопанство и свързаните с тях промишлености, 

включително рибно стопанство и аквакултури, както и биоразградимата част на 

промишлени и битови отпадъци“. Биомаса е всичко, което възниква в процеса на 

непрекъснат кръговрат в природата като резултат от сложните химически 

процеси. 

Биомасата може да бъде използвана за храна, строителни материали, 

хартия, платове, лекарства, химически вещества и енергия. Различните растения, 

остатъци от селското стопанство и лесовъдството, както и органичните 

компоненти на битови и индустриални отпадъци могат да бъдат използвани за 

производство на топлинна и електрическа енергия или за производство на 

химикали и горива. Биомасата като енергиен източник се доближава по-скоро до 

енергията от традиционни изкопаеми горива. Основната причина за това е, че за 

разлика от останалите възобновяеми енергийни източници, биомасата е 

въглероден енергиен източник. Чрез различни процеси като изгаряне, 

газифициране и пиролиза3 биомасата може да бъде преобразувана в биогориво, 

био-топлина или био-електроенергия. Основно предимство на биомасата пред 

конвенционалните органични горива е възможността от биомасата да бъдат 

произведени всички компоненти, които се получават от другите горива, но с 

много по-ниски нива на въглеродни емисии в атмосферния въздух и намалено 

отрицателно въздействие върху околната среда. Въпреки това ѝ ценно качество, 

изкопаемите горива са употребявани в много по-широк мащаб поради факта, че 

биомасата не е във вид подходящ за директно оползотворяване и превръщането 

ѝ в енергиен източник е свързано с прилагането на сложни технологични 

системи. 

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.), 

                                                 
3
 Трансформация на органични съединения в резултат на деструкцията им под действието на високи 

температури 
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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 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.). 

Направленията, в които може да бъде класифицирана биомасата са по 

сектори (селско стопанство, горско стопанство, промишлен и градски сектори), 

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. 

6.1. Класификация на технологиите 

Почти всички видове сурова биомаса се разгражда доста бързо, заради 

което не се смята за дългосрочен енергиен запас. Поради сравнително ниската си 

енергийна плътност, тя е твърде скъпа за транспортиране на далечни разстояния 

и през последните години се търсят най-ефективните начини за използване на 

този ценен енергиен източник. Разработени са различни видове технологии за 

термична, биологична и хидролизна обработка на биомасата за добиване на 

високо калорично гориво. Използват се три основни метода за преобразуване на 

биомасата: 
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 С наличие на въздух; 

 С наличие на ограничено количество въздух; 

 Без въздух. 

6.1.1. Анаеробно асимилиране  

Представлява един от начините за използване и ефективно 

оползотворяване на отпадъците от животновъдството. Анаеробното 

асимилиране подобно на пиролизата протича в отсъствието на кислород, но 

разграждането се дължи на бактерии, а не на високата температура. Органичните 

вещества се разграждат на захари от смесена популация бактерии, след което на 

различни видове киселини, които в последствие  също се разлагат. Съществуват 

два вида анаеробна асимилация - мезофилна и термофилна. Мезофилната 

протича при температура от 20°С до 40°С с продължителност около два месеца. 

Термофилната е по-бърза, но бактериите са по - чувствителни. Тя протича при 

температура от 50°С до 65°С.  

Продуктите, които се получават от технологията на анаеробно 

асимилиране са следните:  

 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. 

От енергийна гледна точка най-голямо значение и приложение има 

биогазът, който може да се използва като гориво за котли или бутални 

двигатели. 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. Трябва да се има предвид, че при 

студени климатични условия топлината, която генерират бактериите не е 

достатъчна и е необходимо допълнително нагряване за поддържане на 

температура от минимум 35°С.  

Предвид факта, че животновъдството е развит сектор в Община Русе, 

технологията на анаеробно асимилиране може да се приложи успешно на 

територията ѝ. Трудностите, които могат да се срещнат 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. 

6.1.2. Ферментация 

Представлява процес на преобразуване на захарите до алкохол, като при 

последваща дестилация се получава чист етанол., който се използва като 
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биогориво. Основна суровина за тази технология са захарното цвекло и захарна 

тръстика. Съществуват два вида ферментация - суха и течна. Остатъците от 

сухата ферментация могат да се преработят до получаване на плодородна почва 

или да се използват за наторяване. При течната ферментация се използва 

предимно суспензия, към която се добавят растителни отпадъци, царевични 

растения, стъбла или трева. поради наличието на по-голямо количество вода в 

сравнение със сухата ферментация, е необходимо по-голямо количество 

ферментатори.  

6.1.3. Извличане/Разделяне 

Съществуват различни методи за извличане на биомаса - екстракция 

течност-течност, екстракция твърдо-течност, разделяне, алкално-киселинно 

извличане, ултразвуково извличане и др. Изборът на метод за екстракция зависи 

от вида и агрегатното състояние на материалите, които трябва да бъдат 

изолирани.  

При екстракция течност-течност (течно-течна екстракция) се използват 

два различни разтворителя, като единия задължително е вода в комбинация с 

дихлорометан или хексан. Недостатъци на този метод са високите разходи, 

токсичност и заплаха от запалимост. Твърдофазната екстракция се използва за 

отделяне на аналитите, разтворени или суспендирани в течност. Предимствата 

на твърдофазната екстракция спрямо течно-течната екстракция са по-малкото 

количество използвани органични разтворители, постигане на по-високи 

фактори на обогатяване и възможност за прилагане на автоматизирани системи. 

Свръхкритичната екстракция е сравнително нов, но ефективен метод за 

извличане на етерични масла от растителни материали. Методът позволява 

непрекъсната промяна на мощността и плътността на разтворителя. Получените 

продукти могат да се използват за производство на фармацевтични лекарства, 

както и като добавки в парфюмерийната, козметичната и хранително-вкусова 

промишленост. Този метод дава възможност да се извличат екстракции при 

температура близка до стайната. Един от недостатъците на свръхкритичната 

екстракция е необходимостта от твърде големи инвестиции. Друг ефективен 

метод за извличане е ултразвуковата екстракция. Технологията се извършва чрез 

създаване и разпространение на ултразвукови вълни в течна среда, в резултат на 

променливо високо и ниско налягане. При ниско налягане се образуват малки 

мехурчета с висока интензивност. По време на високо налягане те достигат 

определени размери и се пукат. Това се нарича кавикация, благодарение на която 

става възможна промяна на клетъчната структура и ускоряване на извличането. 

Ултразвуковата екстракция има много предимства, тъй като тя може да се 

използва за твърди и течни проби, както и за извличане на органични и 

неорганични съединения. Ефективността на метода зависи от честотата, 

дължината и температурата на обработка с ултразвук. Ултразвуковата 

екстракция се прилага предимно за първоначално извличане на малко 
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количество материал, както и за улесняване отделянето на вътреклетъчни 

метаболити от растителни култури. Друг метод за извличане е ускорената 

екстракция с различни разтворители, която протича при по-високи температури 

в сравнение с другите методи. При него е необходимо поддържането на високо 

налягане, за да се запази разтворителя в течно състояние при високите 

температури. Друг иновативен метод е микровълновата екстракция, при която 

разтворителя се нагрява с микровълни.  

При всички методи на извличане получените продукти не са чисти, а се 

смесват с разтворителя, който трябва да бъде отделен чрез изпаряване, 

ректификация и др. Поради тази причина екстракцията е една от най-скъпите 

технологии за преобразуване на биомаса. 

6.1.4. Трансестерификация 

Технология, която се основава на химическа реакция с алкохол (етанол или 

метанол) при наличието на алкален катализатор, в резултат на която се 

получават метилови естери (биодизел) и глицерин. Добивът на алкохолните 

естери, които представляват 100% биодизел, се увеличава, когато реакцията 

протича при излишък на алкохол и висока температура. С различни 

допълнителни технологии, полученият глицерин може да се обработи до 

получаване на сапунени продукти (калиев фосфат). Трансестерификацията може 

да се осъществява при наличието на някоя от следните суровини -  соево, 

палмово, репично, слънчогледово, царевично масло, животински и растителни 

мазнини, талаш и други дървесни материали. 

В Община Русе вече се произвежда биодизел чрез използването на 

трансестерификация или пиролиза. От 2005 г. в рафинерията на „Приста ойл“ 

Русе се произвеждат блендирани екогорива и всички транспортни средства на 

фирмата се движат с биодизелово гориво.  

6.1.5. 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 
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пелетизиране и брикетиране на растителната биомаса се осъществява в няколко 

етапа - смилане, пренасяне, сушене до минимална зададена влажност, пресоване, 

охлаждане, складиране и опаковане.  

6.1.6. Карбонизация 

 Технологията протича на три етапа - изсушаване, карбонизация, 

окисление. При изсушаването дървесината се поставя в херметически затворена 

камера и се отнема излишната влажност. След това при висока температура и 

ниско съдържание на кислород, дървесината започва да тлее. При втората фаза – 

карбонизацията, дървесината се разгражда до получаването на пиролизен газ. За 

да се осигури пълно изгаряне е необходимо да се подава точно определеното 

количество вторичен въздух При финалния етап на окисление пиролизният газ 

изгаря при температура до 1200 °С. Отделя се топлинна енергия, която се 

използва за отопление. 

6.1.7. Газификация 

Представлява форма на пиролиза, при която се поддържат оптимизирани 

условия за отделянето на газообразни горива („карбуризиран газ“, дървесен или 

синтетичен газ). Процесът протича при температура от 800 – 1300°С. Полученият 

горим газ съдържа въглероден оксид, водород, метан, въглероден диоксид, малки 

количества метан и етан. Може да бъде използван за захранване на котли, газови 

турбини, двигатели с вътрешно горене и др. Сред основните предимства на 

газификацията са по-лесното управление на процеса, както и по-малките 

количества газ, които трябва да бъдат предварително очистени преди да се 

използват. Друго основно предимство на тази технология е значително по-

ниските емисии азотни окиси в сравнение с процеса на директно изгаряне. Това 

се дължи на по-ниските работни температури при газификацията, за разликата 

от прякото изгаряне.  

Съществуват различни методи за газификация на твърди горива и 

конструкции газификатори в зависимост от предназначението на газа и 

качеството на изходното гориво. Според начина на подаване на биомасата в 

реактора и посоката на двата потока (на биомасата и окислителя), 

газификаторите се разделят на следните групи:  

 Газификатори с еднопосочно низходящо движение на биомаса и 

окислителя (fixed-bed downdraft); 

 Газификатори с противоположно движение на двата потока – биомасата се 

подава от горната страна на газификатора, а окислителят се движи в 

противоположна посока (fixed-bed updraft); 

 Газификатори с кипящ слой (bubbling fluidized bed); 

 Газификатори с циркулиращ кипящ слой (circulating fluidized bed). 
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Фигура 25 Схеми на газификатори 

6.1.8. Втечняване 

Съществуват преки и непреки термични методи за втечняване на биомаса. 

и отпадъци. Директното втечняване се извършва в две направления: реакция на 

биомаса с по-малки молекули като H2 и CO2 или краткосрочна пиролиза при 

наличие на газове като H2. Непрякото втечняване включва производство на 

междинен продукт (синтетичен газ или етилен). Резултат от двата вида 

втечняване на биомаса и отпадъци е метанол, който се използва като антифриз, 

разтворител, гориво и денатурант за етилов алкохол.  

6.1.9. Пиролиза 

Представлява процес, при който органичният материал бързо се загрява до 

450 – 550 °С без наличие на въздух. Пиролизата е един от най-старите методи за 

преработка на едно гориво с цел получаване на по-добро такова. При извършване 

на тази технология могат да бъдат използвани почти всички твърди органични 

вещества. Продуктите, които се получават от пиролизата са дървени въглища, 

както и различни видове газове, пари, течности, масла, въглени и пепел.  

Съществуват два вида пиролиза - конвенционална и бърза. при 

конвенционалната нагряването на суровината се извършва при почти 

безвъздушни условия, обикновено при 300-500 °C, докато не бъдат освободени 

летливите вещества. Като остатък се получават дървени въглища. В зависимост 

от водното им съдържание и ефективността на процеса, за всеки тон дървени 

въглища са необходими от 4 до 10 тона дървесина. Конвенционалната пиролиза 

може да се осъществя и при наличие на малки количества кислород 
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(„газообразуване“), вода („парно газообразуване“) или водород („хидриране“). 

Един от най-полезните продукти, който се получава е метанът, подходящ за 

генериране на електричество във високоефективни газови турбини и бутални 

когенератори. При бързата пиролиза суровината като дървесина или черупки от 

ядки се нагрява при температура от 800-900 °C. Като резултат се получава газ, 

богат на водород и въглероден монооксид. От двата вида пиролиза, по-често 

използвана и предпочитана е конвенционалната, тъй като сравнително по-

ниската температура е предпоставка за отделянето на по-малко потенциални 

замърсители. 

6.2. Оценка на потенциала 

От всички ВЕИ, биомасата е с най-голям дял в енергийния баланс на 

България. Оценката на потенциала на биомаса включва само отпадъци от 

селското и горско стопанство, битови отпадъци, малоценна дървесина, която не 

намира друго приложение и отпада по естествени причини без да се използва, 

енергийни култури отглеждани на пустеещи земи и др. В НДПВЕИ са представени 

обобщени данни за потенциала на използването на биомаса в България.  

Таблица 22 Потенциал на биомасата в България 

Вид отпадък ПОТЕНЦИАЛ 

Общ  Неизползван  

 ktoe ktoe % 

Дървесина 1 110 510 46 

Отпадъци от индустрията 77 23 30 

Селскостопански растителни отпадъци 1 000 1 000 100 

Селскостопански животински отпадъци 320 320 100 

Сметищен газ 68 68 100 

Рапицово масло и отпадни мазнини 117 117 100 

Общо 2 692 2 038 76 

Нарастването на употребата на дървесината в страната се дължи основно 

на ниската й цена и незначителните инвестиции за примитивните съоръжения, 

които се използват за трансформирането й в топлинна енергия. Провежданата 

досега ценова политика, както и влиянието на международните енергийни 

пазари, води до непрекъснатото покачване на цените на дребно на течните 

горива и природния газ, както и на електрическата и топлинна енергии. 

Направените прогнози в НДПВЕИ сочат, че използването на дървесина и нейните 

производни (при определени условия) ще продължи да бъде икономически 

изгодно. Разликата в цените на дървесината и останалите горива ще се запази 

или даже ще се увеличи и поради факта, че биомасата е местен и възобновяем 

ресурс. Очертаните тенденции в НДПВЕИ показват, че интерес за бъдещи 

инвестиции ще представлява енергийното оползотворяване най-вече на 

дървесина, селскостопански отпадъци, индустриални отпадъци, сметищен газ и 

производство на биодизел. В тази връзка проектите за заместване на течни 

горива и електроенергия с биомаса биха били икономически най-изгодни.  
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България притежава значителен потенциал на отпадна и малоценна 

биомаса (над 2 Mtoe), която сега не се оползотворява, но може да се използва за 

енергийни цели. Използването на биомаса в бита и за производство на топлинна 

енергия е конкурентоспособен възобновяем източник на традиционните горива, 

с изключение на въглищата, и има значителни екологични предимства пред 

всички традиционни горива. 

Направените анализи в НДПВЕИ сочат, че увеличаването на добива и 

ефективното използването на биомасата биха довели до значителен 

икономически, социален, екологичен и политически ефект, както вътре в 

страната, така и от гледна точка на изискванията на ЕС за повишаване на дела на 

ВЕИ за достигането на индикативните цели. Увеличаване на използването на 

биомаса за енергийни цели от една страна води до икономия на електроенергия и 

скъпи вносни горива, а от друга до намаляване на енергийната зависимост на 

държавата.  

7. Производство на биомаса чрез създаване на енергийна гора 

Необходима алтернатива за развитието на биогенното захранване със 

суровини е наличието на енергийна гора от бързорастящи дървета (най-

подходящи дървесни видове са акация, топола и върба). Енергийната гора е 

инструмент за постигане на трайна суровинна стабилност. Залесяването на 

енергийните дървета се извършва през пролетта (края на месец март и не по-

късно от месец май). Резници (около 20 см), пръчки (1 – 2 м) или едногодишни 

резници с корени (1 – 2 м) трябва да се поставят в почвата на дълбочина 20 – 50 

см в един ред (1.500 – 8.000 броя) или в двоен ред (40 – 80 в ред). Много важно и 

определящо за развитието на енергийната гора е през първата година на 

засаждане при резниците да се отстраняват плевелите. След втората година до 

края на периода на използване почти не е необходима обработка. За прибиране 

на реколтата е необходима специална техника като раздробителна машина и 

селскостопански влекач с ремарке за пренасяне на дървесните трески. 

Предимство на използването на тези съоръжения е, че в една технологична 

операция се извършват няколко дейности. Някои от недостатъците на 

специалните техники за прибиране на реколтата са свързани с ограничената 

достъпност на машините, получаване на груб, нехомогенен и влажен дървен 

материал, както и фактът, че машините са пригодени за максимален размер на 

дънера 12 см.  

Таблица 23 Разходи за засаждане с енергийни растения на декар в България 

Дейност 
 

Разходи 

лв./дка евро/дка 

Тотален хербицид   
 Пръскане 
 Препарат 

7 3,6 

Оран 25 12,8 

Дискуване 25 12,8 
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Средство за преди поникване 
 Пръскане  
 Препарат 

12 6,1 

5.000 резници 80 40,9 

Засаждане 40 20,4 

Междуредна обработка 1-3 години 40 20,4 

Сума: 204 104,2 

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. след използването на реколтата, стъблата 

отново израстват и след 2-10 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. 

Факторите за успех при развитие на енергийна гора са: 

 Качеството на почвата в избраната земя; 

 Изборът на дървесен вид според климата и почвата; 

 Разположението на растенията; 

 Качеството на резниците; 

 Водоснабдяването; 

 Премахването на плевели и диви животни; 

За засаждане на енергийни растения е подходяща земя с добро 

водоснабдяване например такава близо до река. Растежът на дървесните видове 

зависи от количеството валежи (поне 300-400 мм през сезона), както и 

способността на земята да задържа водата. Целият комплекс от растения с 

еднакъв генетичен материал се нарича клонинг, а клонирането се получава 

посредством вегетативно размножаване, т.е. с използването на калеми от 

дървото-майка. Големи площи не трябва да се залесяват с един единствен 

клонинг, а в зависимост от земята трябва да се избере подходящо многообразие 

от клонинги. Върбите са подходящи за кратки интервали от 2 до 5 години и дават 

добив от 0,7 до 1,5 тона суха маса на дка 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. За употреба, складиране и продажба, стърготините трябва да се 

изсушат поне до 30 % съдържание на влага Добивът на дка и година е от 0,7 до 

1,5 тона абсолютно суха продукция, а добивът на топола може да достигне до 2 

тона на дка и година. Доставката за топлоцентрали може да се осъществи веднага 

след прибиране на реколтата.  

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 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

98 

 

сравнение с обичайното земеделие. Пестициди и торене почти не са необходими 

за растежа на дърветата. Друго предимство на енергийната гора е фактът, че 

енергийните растения не изхвърлят въглероден диоксид, което означава, че при 

изгаряне на биомасата дървото не произвежда СО2. 

Енергийното съдържание на абсолютно сухата дървесина възлиза на 4,2 

КВтч/кг. или 4,2 МВтч/тон. Приемайки среден добив от декар и година 1,2 тона, 

получаваме за живота на една енергийна гора от 25 години добив от 30 тона от 

декар. В енергийно отношение – 126 МВтч от декар енергийна гора. При 

разходи от 204 лв./дка за изграждане на енергийната гора, остава да се 

калкулират разходите по прибиране на реколтата, обработка на масата и нейното 

енергийно оползотворяване, които са илюстрирани в Таблица 24. 

Таблица 24. Разходи за добиване на дървен материал от енергийна гора 

Калкулация на разходите за дървен материал от енергийната гора 

Позиция Условие  Мярка Забележка 

срок експлоатация 25 години 25-30 години срок на експлоатация 

оборот на сеч 5, след това 
на всеки 4 г. 

години 1ва. реколта на 5та, след това на всеки 
4 

добив 1,2 табссух/дка/г 1 – 1,2; Италия 2,2; игнискум до 4 

посевна площ 0 лв./дка Използване на общински терени 

енергийна гора 204 лв./дка Засаждане на енергийна гора 
(еднократно) 

брой реколти 6  за време от 25 години 

Пресмятане на разходите 

посевна площ 0 лв./табссух капиталови разходи за площ 5,5 %/г 

енергийна гора 6,6 лв./табссух капиталови разходи за енергийна 
гора 

прибиране + сеч 55 лв./табссух раздробителен комбайн 

транспорт 19,5 лв./табссух от енергийната гора към 
инсталациите за оползотворяване на 
биомаса  

Общо разходи 81,1 лв./табссух дървен материал 

Непредвидени разходи 
10% 

8,1 лв./табссух  

Общо 89,2 лв./табссух  

 

От един тон суха маса се получават 4,2 МВтч енергия. Цената за 1 МВтч 

е 21,23 лв. 

Гореизложеното характеризира енергийната гора със значителен 

потенциал за развитие през следващите години. Задължително е да се реализира 

пилотен проект за енергийна гора, който се предшества от предпроектно 

проучване, за да се анализират в дълбочина различните бързо-растящи видове и 

да се оцени техният потенциал. 
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Паралелно с изграждането на масиви с енергийни гори е редно да се 

пристъпи и към смяна на горивната база, там където все още тя е на течно 

гориво. 
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VIII. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

 
Таблица 25. Транслиране на мерки, заложени в НПДЕВИ 

                                                 
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. 

Наименование на 
мярката 

Вид мярка4 Очакван резултат5 
Целева група 

и/или 
дейност6 

Съществува
ща или 

планирана 

Начална и 
крайна дати 

Общи мерки 

1. Рехабилитация на 
съществуващите енергийни 
мощности и внедряване на 
усъвършенствани системи 
за автоматизация и 
управление в технологии, 
използващи ВЕИ 

Техническа 

Инсталирана по-
ефективна мощност; 
Произведена енергия 
от местен източник; 

Намалени вредни 
емисии в 

атмосферата; 

Крайни 
потребители; 
Инвеститори 

Планирана 2014-2024 

2. Опростяване на 
административните 
процедури по иницииране, 
изготвяне, одобряване, 
реализиране, оценяване и 
контролиране на проектите 
по ВЕИ 

Административна 

Улесняване на 
инвестиционния 

процес; 
Реализирани проекти 

свързани с ВЕИ 

Органи на 
планирането; 
Инвеститори 

Планирана 2014-2024 

3. Определяне на 
подходящите места за ВЕИ 
инсталации на собствена 

Административна 
Техническа 

Инсталирана 
мощност; 

Производство на 

Инвеститори; 
Строителни 

организации; 
Планирана 2014-2024 
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(общинска) територия, 
които да влязат в база 
данни за проекти 

енергия; Органи по 
планиране; 

4. Насърчаване усилията за 
въвеждане на ВЕИ чрез 
осигуряване на 
информация за успешен 
технологичен и пазарен 
опит и разпространяване на 
европейските ВЕИ 
технологии 

Информационна 

Привличане на 
инвеститори; 

Произведена енергия 
от ВЕИ; 

Положителен 
икономически и 

финансов резултат; 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 

5. Стимулиране 
децентрализираното 
производство на 
електроенергия от ВЕИ с 
цел намаляване на загубите 
на електроенергия по 
цялата линия – 
производство, пренос, 
разпределение и доставка 

Административна 
Техническа 

Нови инсталирани 
децентрализирани 

мощности; 
Производство на 

енергия на местно 
ниво; 

Повишаване на 
сигурността на 
доставката на 

енергия; 

Инвеститорил 
Доставчици и 

производители на 
енергия; 
Крайни 

потребители; 

Планирана 2014-2024 

6. 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 2014-2024 

7. Организиране на 
информационни кампании 

Информационна 
Повишаване нивото 
на информираност 

Крайни 
потребители 

Планирана 2014-2024 
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за осведомяване на 
енергийните потребители, с 
цел осигуряване на 
обществена подкрепа за 
използване на ВЕИ 

сред гражданите и 
бизнеса по 
отношение, 

използването на ВЕИ; 
Повишен интерес към 

ВЕИ; 

Инвеститори; 
Граждани; 

8. 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 2014-2024 

9. Изготвяне програми за 
обучение на тема: ВЕИ и 
опазване на околната среда 

Административна 

Засилена 
ангажираност на 
гражданите с цел 
подобряване на 
състоянието на 

околната среда, чрез 
използване на ВЕИ 

Крайни 
потребители; 
Служители на 

администрацията; 
Представители на 

бизнеса; 

Планирана 2014-2024 

10. Изготвяне на нови 
устройствени планове на 
всички жилищни 
комплекси на територията 
на общината, които трябва 
да придобият 
необходимите компетенции 
по ЕЕ и ВЕИ, свързано с 
одобряване и контролиране 
на съответните проекти 

Административна 
Техническа 

Повишаване на дела 
на ВЕИ в крайното 

потребление на 
енергия; 

Спестяване на 
средства; 

Повишена цена на 
имотите; 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-
2024 

103 

 

11. Създаване на енергиен 
информационен център в 
Русе, отговарящ за Северен 
Централен Район на 
Планиране 

Административна 

Повишено ниво на 
информираност сред 

гражданите и бизнеса 
относно използването 

на ВЕИ 

Инвеститори 
Крайни 

потребители 
Доставчици на 

енергия 

Планирана 2014-2024 

12. Административно 
обслужване на едно гише 

Административна 
Нови инсталирани 

ВЕИ мощности 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 

13. Списък на 
съоръженията за 
производството на енергия 
от ВИ 

Административна; 
Информационна 

Привлечени нови 
инвеститори; 

База данни със ВЕИ 
съоръженията; 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Общинска 

администрация; 

Планирана 2014-2024 

14. Ремонт и модернизация 
на съществуващото улично 
осветление на територията 
на общината 

Техническа 

Намалени разходи на 
общинската 

администрация за 
електрическа енергия 
за улично осветление; 

Намалени вредни 
емисии в 

атмосферата; 
Повишаване на 
сигурността на 

гражданите през 
тъмната част от 
денонощието; 

Крайни 
потребители; 

Общинска 
администрация; 

Планирана 2014-2024 

15. Изграждане на ново 
съвременно улично 
осветление, използващо 
ВЕИ 

Техническа 

Намалени разходи на 
общинската 

администрация за 
поддръжка на 

системата за улично 

Крайни 
потребители; 

Общинска 
администрация; 

Планирана 2014-2024 
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осветление; 
Намалени вредни 

емисии в 
атмосферата; 

Изградено улично 
осветление, където 

няма инфраструктура; 

16. Въвеждане на системи 
за ефективно управление 
на уличното осветление 

Техническа 

Повишена сигурност 
за гражданите през 

тъмната част на 
денонощието; 

Минимизиране на 
повредите; 

Намаляване на 
разходите за 
електрическа 

енергия, ремонт и 
поддръжка; 

Бърза реакция от 
екипите по 
поддръжка; 

Крайни 
потребители; 

Общинска 
администрация; 

Планирана 2014-2024 

17. Инсталиране на 
термопомпени инсталации 
за отопление и охлаждане в 
обществените сгради 

Техническа 

Нови инсталирани 
мощности; 

Намаляване на 
разходите за енергия 

за отопление и 
охлаждане; 

Редуциране на 
количеството 

въглеродни емисии; 

Крайни 
потребители 

Планирана 2014-2024 

18. Реализиране на Техническа Изграждане на Крайни Планирана 2014-2024 
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централно 
топлоснабдяване на 
територията на община 
Русе посредством 
комбинирано производство 
на топлинна и 
електрическа енергия от 
ВЕИ 

съоръжения за 
производството на 

енергия от ВЕИ; 
Постигане на 
вътрешен за 

общината 
капиталооборот и 

намаляване на 
изразходваните 

средства за 
закупуване на 

енергийни носители; 

потребители; 
Общинска 

администрация; 

19. Сформиране на 
партньорства, чрез които да 
се разработи и приложи 
система от услуги, която да 
консултира малките и 
средни предприятия за 
въвеждане на ВЕИ 

Мека; 

Повишен интерес 
сред бизнеса към 
инвестициите в 

зелената икономика; 

Малки и средни 
предприятия 

Планирана 2014-2024 

20. Реализация на проекти 
от тип ESCO 

Административна; 
Техническа; 

Реализация на ВЕИ 
проекти; 

Увеличен дял на 
произведената 
енергия от ВЕИ 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители 
Планирана 2014-2024 

21. Използване на 
публично-частното 
партньорство за 
изграждане на ВЕИ 
инсталации на територията 
на община Русе 

Административна 

Нови инсталирани 
ВЕИ мощности; 

Увеличен дял на 
произведената 

енергия от ВЕИ; 
 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители 
Планирана 2014-2024 

22. Въвеждане на система Административна; Намаляване на Инвеститори; Планирана 2014-2024 
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за енергиен мениджмънт в 
обектите общинска 
собственост 

Техническа разходите за енергия 
в общинския сектор; 

Намаляване на 
генерираните 

въглеродни емисии, 
генерирани от 

общинския сектор; 
Изграден 

инструментариум за 
мониторинг и 

контрол на 
енергопотреблението; 

Крайни 
потребители; 

Общинска 
администрация; 

23. Въвеждане на 
преференции, стимулиращи 
бизнеса за използване на 
ВЕИ 

Административна 

Увеличен дял на 
енергията, 

произведена от ВЕИ в 
бизнес сектора; 

Инвеститори; Планирана 2014-2024 

Мерки по видове ВЕИ 

Слънчева енергия 

24. Инсталиране на 
слънчеви термични 
колектори при ново 
строителство или при 
модернизация на сгради 
общинска собственост 

Техническа; 
Административна 

Нови инсталирани 
мощности; 
Повишено 

производство на 
топлинна енергия от 

слънцето; 
Спестени емисии; 

Намалени разходи за 
ел. енергия; 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Строителни 

организации; 

Планирана 2014-2024 

25. Изграждане на 
инсталации за 
производството на 
електрическа енергия от 

Техническа 

Нови инсталирани 
мощности; 
Увеличено 

производство на 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 
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фотоволтаици върху сгради 
общинска собственост 

енергия от слънцето; 
Редуцирани 

въглеродни емисии в 
атмосферата; 

Намалени разходи на 
общината за ел. 

енергия; 

26. Инсталиране на 
фотоволтаични централи и 
слънчеви системи за топла 
вода върху складове, 
търговски и офис сгради 

Техническа 

Нови инсталирани 
мощности; 

Увеличен дял на 
енергия произведена 

от ВЕИ в бизнес 
сектора; 

Редуцирани 
въглеродни емисии в 

атмосферата; 

Инвеститори 
Крайни 

потребители 
Планирана 2014-2024 

27. Инсталиране на 
акумулиращи осветителни 
тела, използващи 
фотоволтаични елементи 

Техническа 

Намалени разходи на 
общинската 

администрация за 
електрическа енергия; 

Редуцирани 
въглеродни емисии в 

атмосферата; 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 

28. Осигуряване на 
техническа помощ на 
домакинствата при 
реализирането на проекти 
за изграждане на малки 
фотоволтаични централи и 
монтирането на соларни 
панели на покривите на 

Техническа 

 
Увеличен брой на 

домакинствата, 
използващи ВЕИ; 

Намаляване на 
разходите за енергия 

на домакинствата; 
Редуциране на 

Граждани; 
Крайни 

потребители; 
Строителни 

организации; 
Общинска 

администрация; 

Планирана 2014-2024 
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сградите въглеродните емисии 
в атмосферата 

29. Повишаване на 
информираността на 
населението относно 
ползите от използването на 
слънчева енергия 

Информационна 

Промяна на 
поведението на 
гражданите по 

отношение на ВЕИ; 
Повишено ниво на 

информираност сред 
гражданите и бизнеса 

относно ползите от 
използването на 

слънчева енергия; 
Мотивация на 

обществото да действа 
срещу глобалното 

затопляне; 

Инвеститори 
Крайни 

потребители; 
Граждани; 

Планирана 2014-2024 

Енергия от биомаса 

30. Разработване на 
стратегия за използването 
на биомаса в общината 

Административна  

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Общинска 

администрация; 

Планирана 2014-2024 

31. Ефективен механизъм 
за контрол и поощряване на 
фирми, изхвърлящи 
отпадни мазнини от 
готвене за преработката им 
в биодизел 

Административна 
Техническа 

Увеличен дял на 
използваните отпадни 

мазнини за 
производство на 

горива; 

Инвеститори; 
Производители 
на биогорива; 

Планирана 2014-2024 

32. Използване на 
механизмите на Фонд 
земеделие за поощряване 

Административна 
Увеличен дял 

реализирани проекти 
за производство на 

Инвеститори 
Крайни 

потребители 
Планирана 2014-2024 
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производството на 
суровини за биогорива на 
пустеещи земи 

биогорива;  

33. Проучване на методи за 
енергийно 
оползотворяване на 
царевични и слънчогледови 
стебла 

Техническа 

Въвеждане на 
ефективни технологии 
за оползотворяване на 
земеделски отпадък; 

Нови инсталирани 
мощности; 

Изследователска 
общност; 
Общинска 

администрация; 
Русенски 

университет; 

Планирана 2014-2024 

34. Поощряване 
заместването на вносни 
горива и електроенергия с 
биомаса, използвани за 
отопление в болници, 
училища, административни 
сгради и други сгради със 
социални функции, както и 
в съществуващи 
топлофикационни 
централи и др. 

Административна 
Техническа 

Намалени разходи за 
електроенергия и 

горива; 
Увеличен дял на 
произведената 

енергия от ВЕИ; 
Редуциране на 

въглеродните емисии 
в атмосферата; 

Крайни 
потребители; 

Общинска 
администрация; 

Планирана 2014-2024 

35. Поощряване 
оползотворяването на 
сметищен газ за енергийни 
цели 

Техническа 

Увеличен дял на 
произведената 

енергия от сметищен 
газ; 

Спестени средства за 
енергия; 

Редуцирани емисии на 
парникови газове в 

атмосферата; 

Инвеститори 
Крайни 

потребители 
 

Планирана 2014-2024 

36. Повишаване 
информираността на 

Информационна 
Промяна на 

поведението на 
Инвеститори 

Крайни 
Планирана 2014-2024 
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населението във връзка с 
положителните ефекти от 
използването на биомаса 

гражданите; 
Повишено ниво на 

информираност сред 
гражданите и бизнеса 

относно ползите от 
използването на 

енергия от биомаса; 
Мотивация на 

обществото да действа 
срещу глобалното 

затопляне; 

потребители 

Вятърна енергия 

37. Съставяне на атлас на 
ветровия ресурс на 
територията на Общината, с 
цел привличане и 
информиране на 
потенциални инвеститори 
към местата с доказан 
ветрови потенциал и 
икономическа ефективност 
при използването му 

Техническа 
Информационна 

Увеличен дял на 
енергията 

произведена от вятъра 
на територията на 

Община Русе; 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Русенски 

университет; 

Планирана 2014-2024 

38. Повишаване на 
обществената 
информираност относно 
възможностите за 
използване на вятърната 
енергия като ВЕИ – 
провеждане на 
информационни кампании 
в училища и университети; 

Информационна 

Повишено ниво на 
информираност сред 

гражданите и бизнеса 
относно ползите от 

използването на 
вятърна енергия; 

Мотивация на 
обществото да действа 

срещу глобалното 

Инвеститори; 
Крайни 

потребители; 
Планирана 2014-2024 
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информация в медиите; 
информационни материали 

затопляне; 

Хидроенергия 

39. Оказване на съдействие 
и предоставяне на 
информация на 
потенциалните 
инвеститори в 
изграждането на ВЕЦ 

Административна 
Информационна 

Изграждане на нови 
мощности; 

Повишен интерес сред 
бизнеса към 

инвестициите в 
зелената икономика; 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Планирана 2014-2024 

40. Участие в иновационни 
научно-изследователски 
проекти за технологии за 
добиване на енергия от 
река Дунав 

Техническа 

Изграждане на нови 
мощности; 

Създаване на know-
how за производство 
на енергия от хидро-
потенциала на река 

Дунав; 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Русенски 

университет; 

Планирана 2014-2024 

Геотермална енергия 

41. Стимулиране на 
производството и 
потреблението на 
геотермална енергия 

Административна 
Информационна 

Увеличен дял на 
енергията получена от 

геотермални 
източници 

Инвеститори; 
Общинска 

администрация; 
Русенски 

университет; 

Планирана 2014-2024 

42. Да се създаде 
информационен масив от 
данни за геотермалния 
потенциал на Общината 

Техническа 
Информационна 

Въвеждане на 
ефективни 

технологии; 
Насърчаване на 
инвестициите; 

Изследователска 
общност 

Инвеститори; 
Русенски 

университет; 

Планирана 2014-2024 

43. Насърчаване участието 
на МСП в проучването и 
изграждането на 
геотермални инсталации и 

Административна 

Насърчаване на 
инвестициите; 
Повишаване на 
предприятията 

МСП; 
Русенски 

университет; 
Общинска 

Планирана 2014-2024 
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производството на 
изграждащи компоненти 

използващи 
геотермална енергия; 

администрация; 

44. Повишаване на 
информираността на 
населението във връзка с 
ползите от използването на 
геотермална енергия 

Информационна 

Повишено ниво на 
информираност сред 

гражданите и бизнеса 
относно ползите от 

използването на 
геотермална енергия; 

Мотивация на 
обществото да действа 

срещу глобалното 
затопляне; 

Инвеститори 
Крайни 

потребители; 
Граждани; 

Планирана 2014-2024 
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IX. ИЗТОЧНИЦИ И СХЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Според НДПВЕИ 2005-2015, подходящите източници на финансиране 

на проекти по ВЕИ биват7: 

 заеми от търговски банки; 

 безвъзмездни помощи предоставяни от екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 

среда и Националния доверителен екофонд, в т.ч. и безлихвени заеми; 

 заеми при облекчени условия и/или гаранции, предоставяни от един 

бъдещ специализиран фонд за насърчаване на производството на 

възобновяема енергия; 

 финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, 

изпълняващ проекта “под ключ”; 

 заеми от международни банки, най-често при наличие на допълнителни 

финансови механизми, напр. кредитни линии за проекти използващи ВЕИ, 

които могат да бъдат съчетани със безвъзмездна помощ. 

 насърчителни финансови схеми с по-широк обхват, като гъвкавите 

механизми на Протокола от Киото и по-специално механизма „съвместно 

изпълнение”. 

 други източници на финансиране. 

X. ПРОЕКТИ 

 

№ Наименование на проекта Индикативна 
стойност, лв. 

1. Поетапно изграждане на малки фотоволтаични централи върху 
покривни площи с обща инсталирана мощност 1 МВтп 

2 000 000 

2. Извършване на предпроектно проучване за изграждане на масиви 
от енергийни бързорастящи видове 

65 000 

3. Подмяна на горивната база за отопление от течно гориво към био-
гориво 

300 лв./Квт 

4. Изграждане на когенерационни централи на биомаса територията 
на общината 

3700 лв./Квт 

5. Изграждане на инсталация за производство на енергия от битово-
канални отпадъци 

6300 лв./Квт 

6. Извършване на предпроектно проучване за реализация на 
централи за производство и оползотворяване на биогаз 

20 000 

7. Изграждане на пилотна инсталация за оползотворяване на слама 1 500 000 

8. Изграждане на системи за затопляне на вода от слънцето в 
общински обекти 

200 лв./Квт 

9. Изграждане на пилотна инсталация за добиване на електрическа 
енергия от река Дунав. 

500 000 

10. Разработване на географска информационна система за ВЕИ 65 000 

11. Разработване на стратегия за устойчиво енергийно развитие 20 000 

 

                                                 
7
 Източник: http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc, стр. 23  

http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc
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XI. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за 

изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г.). 

Реализираните и прогнозни ефекти трябва да бъдат изразени чрез количествено 

и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. 

Изпълнението на Програмата за насърчаване използването на енергия от 

ВИ и биогорива в Община Русе 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 равнище - 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; 

 Второ равнище - осъществява се от Общинския съвет, който в рамките на 

своите правомощия приема решения относно изпълнението на отделните 

планирани дейности и задачи.  

Таблица 26 SWOT анализ на процеса на насърчаване използването на ВЕИ в Обшина Русе 

Силни страни Слаби страни 

  Наличие на добър потенциал на ВЕИ в 
общината; 

 Добре структуриран и балансиран 
енергиен сектор; 

 Добри комуникации и инфраструктура 
 Политическа воля от местната власт за 

насърчаване използването на ВЕИ. 

 Липса на достатъчен капацитет в 
местната администрация в сферата на 
ВЕИ; 

 Липса на достатъчна информация, 
мотивация и ресурси у 
заинтересованите страни за 
използване на ВЕИ; 

 Недостатъчни финансови ресурси за 
провеждане на местната политика в 
областта на ВЕИ; 

 Отсъствие на достатъчно 
специализирани организации, фирми и 
специалисти в общината за 
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разработване и изпълнение на проекти 
в сферата на ВЕИ; 

Възможности Заплахи 

 Европейско и национално 
законодателство стимулиращо 
производството и потреблението на 
електроенергия от ВЕИ; 

 Наличие на национални и европейски 
програми за насърчаване 
използването на ВЕИ; 

 Наличен ресурс за привличане на 
местни и чуждестранни инвестиции; 

 Потенциал за създаване на нови 
работни места; 

 Потенциал за съхранение на 
екологията и намаляване на 
въглеродните емисии. 

 Липса на достатъчен собствен ресурс 
за реализиране на ефективна 
общинска политика за насърчаване 
използването на ВЕИ и реализиране на 
конкретни проекти; 

 Непоследователна национална 
политика в областта на ВЕИ, влияеща 
върху инвестиционния интерес в 
сектора; 

 Възможна бъдеща промяна на 
националната политика за 
насърчаване използването на ВЕИ. 

 

XII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Програмата за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива за 

периода 2014-2024 г. е важен инструмент за прилагането на държавната 

енергийна и екологична политика на общинско ниво. ОПНИЕВИ 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.  

Основните резултати, които трябва да бъдат постигнати след 

реализацията на ОПНИЕВИ се изразяват в:  

 Намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и 

енергия на територията на общината; 

 Повишаване сигурността на енергийните доставки; 

 Разкриване на нови работни места на територията на общината; 

 Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

 Повишаване на благосъстоянието и намаляване на риска за здравето на 

населението. 

Извършеното проучване на възможностите за използване на ВЕИ на 

територията на Община Русе показа, че най-перспективните източници са: 

 Слънчевата енергия; 

 Биомасата; 

 Водната 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 
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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 и общинската администрация следва да предприеме 

стъпки по реализация на подобен род проекти с помощта на Европейско 

финансиране. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВЕИ към 01.07.2013 г. 
Таблица 27 Преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВЕИ към 01.07.2013 г. 

Вид EЦ 
Цена от 2013г., лв./ 

МВтч 

Размер на 
инвестиционните 
разходи, лв./Квт 

Размер на 
експлоатационните 
разходи, лв./Мвтч 

Разходи за 
горива на 

транспорта, 
лв./МВтч 

Разходи за работни 
заплати, които са 

елемент от 
експлоатационните 
разходи, лв./МВтч 

Разходи за 
горива 

суровини за 
производство 

на енергия, 
лв./МВтч 

Средногодишна 
продължителност на 

работа на 
централите, часа 

ВЕЦ (водно ЕЦ) 

Водни 

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт                      197,34 лв.  7 432,00 лв. 26,43 лв. неприл. неприл. неприл. 4000 

Нисконапорни руслови ВЕЦ, деривационни ВЕЦ, 
подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен 
изравнител с нетен пад до 30 метра и инсталирана 
мощност от 200 кВт до 10 000 кВт 

                     193,38 лв.  7 432,00 лв. 25,42 лв. неприл. неприл. неприл. 4000 

Нисконапорни руслови ВЕЦ, с пад до 15 метра, без 
деривационен канал и с инсталирана мощност от 200 кВт 
до 10 000 кВт 

                     242,30 лв.  8 801,00 лв. 31,51 лв. неприл. неприл. неприл. 3800 

Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и 
деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 
30 до 100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 
000 кВт 

                     162,71 лв.  6 099,00 лв. 25,44 лв. неприл. неприл. неприл. 4000 

Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни и 
деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 
100 метра и инсталирана мощност от 200 кВт до 10 000 
кВт 

                     156,04 лв.  5 809,00 лв. 25,33 лв. неприл. неприл. неприл. 4000 

Тунелни деривации с годишен изравнител с инсталирана 
мощност до 10 000 кВт 

                     229,33 лв.  8 997,00 лв. 25,25 лв. неприл. неприл. неприл. 4000 

Микро ВЕЦ с помпи                        98,15 лв.  2 151,00 лв. 19,78 лв. неприл. неприл. неприл. 2500 

ВтЕЦ (вятърни ЕЦ) 

Вятърни ЕЦ 

ВтЕЦ с инсталирана мощност до 30 кВт                      175,86 лв.  2 543,00 лв. 35,59 лв. неприл. неприл. неприл. 2250 

ВтЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт                      162,33 лв.  2 347,00 лв. 32,85 лв. неприл. неприл. неприл. 2250 

ВтЕЦ с инсталирана мощност до 1 МВт                      151,39 лв.  2 151,00 лв. 30,03 лв. неприл. неприл. неприл. 2250 

ВтЕЦ с инсталирана мощност над 1 МВт                      122,50 лв.  1 956,00 лв. 23,65 лв. неприл. неприл. неприл. 2500 

Работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор                      105,16 лв.  940,00 лв. 26,58 лв. неприл. неприл. неприл. 1600 

ФЕЦ (фотоволтаични ЕЦ) 

Фотоволтаични електрически 
централи (ФЕЦ) монтирани на 

свободни площи 

С инсталирана мощност до 30 кВт                      195,44 лв.  2 386,00 лв. 27,00 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

С инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт                      191,13 лв.  2 347,00 лв. 25,84 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

С инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт                      176,29 лв.  2 187,00 лв. 22,27 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 
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С инсталирана мощност над 10 000 кВт                      160,20 лв.  1 956,00 лв. 22,13 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

Фотоволтаични електрически 
централи (ФЕЦ), , изградени 
върху покривни и фасадни 

конструкции на присъединени 
към електроразпределителната 

мрежа сгради и върху 
недвижими имоти към тях в 

урбанизирани територии 

С обща инсталирана мощност до 5кВт включително                       353,97 лв.  4 399,00 лв. 41,17 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

С обща инсталирана мощност до 30 кВт включително                      284,18 лв.  3 520,00 лв. 34,04 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

С обща инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 
включително 

                     211,40 лв.  2 640,00 лв. 23,63 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

С обща инсталирана мощност над 200 кВтдо 1 000 кВт                      196,58 лв.  2 445,00 лв. 23,14 лв. неприл. неприл. неприл. 1400 

ЕЦ работещи с биогорива 

 Работещи чрез индиректно 
използване на енергията от 

битови отпадъци 

Електрически централи с инсталирана мощност до 150 кВт                      225,27 лв.  5 750,00 лв. 109,69 лв. неприл. неприл. неприл. 4500 

Електрически централи с инсталирана мощност над 150 
кВт до 500 кВт 

                     213,90 лв.  5 359,00 лв. 107,02 лв. неприл. неприл. неприл. 4500 

Електрически централи с инсталирана мощност над 500 
кВт до 5 МВт 

                     206,32 лв.  5 007,00 лв. 106,26 лв. неприл. неприл. неприл. 4500 

Работещи чрез индиректно 
използване на енергията от 

битови водоканални отпадъци 

Електрически централи с инсталирана мощност до 150 
кВт,  

                     125,94 лв.  7 315,00 лв. 34,75 лв. неприл. неприл. неприл. 7500 

Електрически централи с инсталирана мощност над 150 
кВт до 1 МВт 

                     105,15 лв.  6 239,00 лв. 29,02 лв. неприл. неприл. неприл. 7500 

Електрически централи с инсталирана мощност над 1 МВт 
до 5 МВт 

                       89,16 лв.  4 949,00 лв. 29,21 лв. неприл. неприл. неприл. 7500 

Работещи чрез директно 
изгаряне на биомаса, получена 
от дървесни остатъци, биомаса, 

получена от прочистване на 
гори, горско подрязване и други 

дървесни отпадъци 

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт                      249,66 лв.  5 476,00 лв. 48,17 лв. 6,64 лв. 16,85 лв. 89,46 лв. 6000 

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт с 
комбиниранопроизводство 

                     277,39 лв.  6 845,00 лв. 60,21 лв. 6,20 лв. 16,85 лв. 83,49 лв. 6000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт                      221,71 лв.  5 105,00 лв. 44,90 лв. 6,20 лв. 4,68 лв. 83,49 лв. 6000 

Директно изгаряне на отпадъци 
от земеделски и енергийни 

култури 

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, 
работещи чрез директно изгаряне на отпадъци от 
земеделски култури 

                     176,96 лв.  3 716,00 лв. 23,82 лв. 3,61 лв. 15,55 лв. 78,53 лв. 6500 
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Електрически централи с инсталирана мощност до 5 
МВт,работещичрез директно изгаряне на енергийни 
култури 

                     164,48 лв.  3 716,00 лв. 27,00 лв. 3,32 лв. 15,55 лв. 63,14 лв. 6500 

Работещи чрез индиректно 
използване на биомаса от 
растителни и животински 

субстанции 

Електрически централи с инсталирана мощност до 500 кВт                      453,12 лв.  13 300,00 лв. 76,61 лв. 5,83 лв. 62,11 лв. 130,13 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 500 
кВт до 1,5 МВт 

                     434,13 лв.  9 779,00 лв. 93,89 лв. 7,28 лв. 38,82 лв. 162,67 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 1,5 
МВт до 5 МВт 

                     387,53 лв.  8 801,00 лв. 84,50 лв. 7,28 лв. 14,93 лв. 162,67 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 500 
кВт до 1,5 МВт 

                     447,43 лв.  10 757,00 лв. 99,97 лв. 7,03 лв. 38,82 лв. 157,06 лв. 7000 

Работещи чрез термична 
газификация на 

биомаса,получена от дървесни 
остатъци, биомаса получено от 

прочистване на гори, горско 
подрязване и други дървесни 

отпадъци 

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, 
без комбинирано производство 

                     349,32 лв.  10 914,00 лв. 96,39 лв. 6,54 лв. 15,53 лв. 84,46 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 МВт, с 
комбинирано производство 

                     387,04 лв.  13 065,00 лв. 105,36 лв. 6,54 лв. 15,53 лв. 84,46 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, 
без комбинирано производство 

                     337,44 лв.  10 738,00 лв. 94,84 лв. 6,54 лв. 5,69 лв. 84,46 лв. 7000 

Електрически централи с инсталирана мощност над 5 МВт, 
с комбинирано производство 

                     373,76 лв.  12 908,00 лв. 104,10 лв. 6,54 лв. 5,69 лв. 84,46 лв. 7000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Цена на електрическата енергия произведена от обекти изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане, в 

лв./МВтч без ДДС 
 

№ 

Вид ВИ 
Преференциална цена, 

съгласно решение Ц-
19/28.06.2013г. 

Цена на електрическата енергия произведена от обекти изградени със средства от национална и/или европейска схема за подпомагане, в 
лв./МВтч без ДДС 

процент на безвъзмездното финансиране 

до 10% 
над 10% до 
20% 

над 20% до 
30% 

над 30% до 
40% 

над 40% до 
50% 

над 50% до 
60% 

над 60% до 70 
% 

над 70% до 80 
% 

1 

Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 кВт 

Цена, в т.ч. 197,34 187,54 177,73 167,93 158,13 148,33 138,52 128,72 118,92 

за експлоатационните разходи 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 22,69 

за разходи за амортизации 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 76,62 

за възвръщаемост 98,03 88,23 78,42 68,62 58,82 49,02 39,21 29,41 19,61 

2 

Нисконапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад до 30 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 193,38 183,77 174,17 164,56 154,96 145,35 135,74 126,14 116,53 

за експлоатационните разходи 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 22,25 

за разходи за амортизации 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 75,07 

за възвръщаемост 96,06 86,45 76,85 67,24 57,64 48,03 38,42 28,82 19,21 

3 

Нисконапорни руслови ВЕЦс годишен изравнител с нетен пад до 15 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 242,30 230,21 218,11 206,02 193,92 181,83 169,73 157,64 145,54 

за експлоатационните разходи 26,82 26,82 26,82 26,82 26,82 26,82 26,82 26,82 26,82 

за разходи за амортизации 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 94,53 

за възвръщаемост 120,95 108,86 96,76 84,67 72,57 60,48 48,38 36,29 24,19 

4 

Среднонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад от 30 до 100 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 162,71 154,82 146,94 139,05 131,17 123,28 115,39 107,51 99,62 

за експлоатационните разходи 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 

за разходи за амортизации 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 61,61 

за възвръщаемост 78,86 70,97 63,09 55,20 47,32 39,43 31,54 23,66 15,77 

5 

Високонапорни деривационни ВЕЦ, подязовирни ВЕЦ и деривационни ВЕЦ с годишен изравнител с нетен пад над 100 метра и с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 156,04 148,53 141,02 133,50 125,99 118,48 110,97 103,46 95,94 

за експлоатационните разходи 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 

за разходи за амортизации 58,68 58,68 58,68 58,68 58,68 58,68 58,68 58,68 58,68 

за възвръщаемост 75,12 67,61 60,1 52,58 45,07 37,56 30,05 22,54 15,02 

6 

Тунелни деривации с горен годишен изравнител до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 229,35 217,73 206,10 194,48 182,85 171,23 159,61 147,98 136,36 

за експлоатационните разходи 22,23 22,23 22,23 22,23 22,23 22,23 22,23 22,23 22,23 

за разходи за амортизации 90,88 90,88 90,88 90,88 90,88 90,88 90,88 90,88 90,88 

за възвръщаемост 116,24 104,62 92,99 81,37 69,74 58,12 46,50 34,87 23,25 

7 

Микро ВЕЦ с помпи 

Цена, в т.ч. 98,15 93,60 89,06 84,51 79,97 75,42 70,87 66,33 61,78 

за експлоатационните разходи 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 17,20 

за разходи за амортизации 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 35,49 

за възвръщаемост 45,46 40,91 36,37 31,82 27,28 22,73 18,18 13,64 9,09 

8 
Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 30 кВт 

Цена, в т.ч. 175,86 169,75 163,64 157,53 151,42 145,31 139,20 133,09 126,98 
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за експлоатационните разходи 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 33,73 

за разходи за амортизации 81,03 81,03 81,03 81,03 81,03 81,03 81,03 81,03 81,03 

за възвръщаемост 61,10 54,99 48,88 42,77 36,66 30,55 24,44 18,33 12,22 

9 

Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 200 кВт 

Цена, в т.ч. 162,33 156,69 151,05 145,41 139,77 134,13 128,49 122,85 117,21 

за експлоатационните разходи 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 31,13 

за разходи за амортизации 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 

за възвръщаемост 56,40 50,76 45,12 39,48 33,84 28,20 22,56 16,92 11,28 

10 

Вятърни електрически централи с инсталирана мощност до 1 000 кВт 

Цена, в т.ч. 151,39 146,91 142,42 137,94 133,45 128,97 124,48 120,00 115,51 

за експлоатационните разходи 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 27,94 

за разходи за амортизации 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 

за възвръщаемост 44,85 40,37 35,88 31,40 26,91 22,43 17,94 13,46 8,97 

11 

Вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 000 кВт 

Цена, в т.ч. 122,50 118,83 115,16 111,49 107,82 104,16 100,49 96,82 93,15 

за експлоатационните разходи 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 

за разходи за амортизации 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31 64,31 

за възвръщаемост 36,69 33,02 29,35 25,68 22,01 18,35 14,68 11,01 7,34 

12 

Вятърни електрически централи, работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор 

Цена, в т.ч. 105,16 102,74 100,32 97,90 95,48 93,06 90,63 88,21 85,79 

за експлоатационните разходи 26,57 26,57 26,57 26,57 26,57 26,57 26,57 26,57 26,57 

за разходи за амортизации 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 54,38 

за възвръщаемост 24,21 21,79 19,37 16,95 14,53 12,11 9,68 7,26 4,84 

13 

ФЕЦ с инсталирана мощност до 5 кВт, монтирани на покриви и фасади 

Цена, в т.ч. 353,97 339,66 325,35 311,05 296,74 282,43 268,12 253,81 239,51 

за експлоатационните разходи 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 36,33 

за разходи за амортизации 174,56 174,56 174,56 174,56 174,56 174,56 174,56 174,56 174,56 

за възвръщаемост 143,08 128,77 114,46 100,16 85,85 71,54 57,23 42,92 28,62 

14 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 5 кВт до 30 кВт, монтирани на покриви и фасади 

Цена, в т.ч. 284,18 272,73 261,28 249,82 238,37 226,92 215,47 204,02 192,56 

за експлоатационните разходи 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 

за разходи за амортизации 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 139,71 

за възвръщаемост 114,52 103,07 91,62 80,16 68,71 57,26 45,81 34,36 22,90 

15 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт, монтирани на покриви и фасади 

Цена, в т.ч. 211,40 202,81 194,22 185,64 177,05 168,46 159,87 151,28 142,70 

за експлоатационните разходи 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74 20,74 

за разходи за амортизации 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 104,78 

за възвръщаемост 85,88 77,29 68,70 60,12 51,53 42,94 34,35 25,76 17,18 

16 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 кВт до 1 000 кВт, монтирани на покриви и фасади 

Цена, в т.ч. 196,58 188,63 180,68 172,72 164,77 156,82 148,87 140,92 132,96 

за експлоатационните разходи 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 

за разходи за амортизации 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 97,02 

за възвръщаемост 79,52 71,57 63,62 55,66 47,71 39,76 31,81 23,86 15,90 

17 

ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 кВт 

Цена, в т.ч. 195,44 187,68 179,91 172,15 164,38 156,62 148,85 141,09 133,32 

за експлоатационните разходи 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 

за разходи за амортизации 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 

за възвръщаемост 77,65 69,89 62,12 54,36 46,59 38,83 31,06 23,30 15,53 

18 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 кВт до 200 кВт 

Цена, в т.ч. 191,13 183,49 175,86 168,22 160,59 152,95 145,31 137,68 130,04 

за експлоатационните разходи 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 21,63 

за разходи за амортизации 93,14 93,14 93,14 93,14 93,14 93,14 93,14 93,14 93,14 

за възвръщаемост 76,36 68,72 61,09 53,45 45,82 38,18 30,54 22,91 15,27 
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19 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 кВт до 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 176,29 169,18 162,06 154,95 147,84 140,73 133,61 126,50 119,39 

за експлоатационните разходи 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 18,39 

за разходи за амортизации 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 86,77 

за възвръщаемост 71,13 64,02 56,90 49,79 42,68 35,57 28,45 21,34 14,23 

20 

ФЕЦ с инсталирана мощност над 10 000 кВт 

Цена, в т.ч. 160,20 153,84 147,47 141,11 134,74 128,38 122,02 115,65 109,29 

за експлоатационните разходи 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 18,94 

за разходи за амортизации 77,62 77,62 77,62 77,62 77,62 77,62 77,62 77,62 77,62 

за възвръщаемост 63,64 57,28 50,91 44,55 38,18 31,82 25,46 19,09 12,73 

21 

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 000 кВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 249,66 245,46 241,26 237,06 232,86 228,66 224,46 220,26 216,06 

за експлоатационните разходи 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 156,95 

за разходи за амортизации 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 50,71 

за възвръщаемост 42,00 37,80 33,60 29,40 25,20 21,00 16,80 20,60 8,40 

22 

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 000 кВт, с комбиниран цикъл работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 277,39 272,14 266,90 261,65 256,40 251,16 245,91 240,66 235,41 

за експлоатационните разходи 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54 161,54 

за разходи за амортизации 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 63,38 

за възвръщаемост 52,47 47,22 41,98 36,73 31,48 26,24 20,99 15,74 10,49 

23 

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 000 кВт, работещи с биомаса, получена от дървесни остатъци, биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 221,71 217,80 213,90 209,99 206,09 202,18 198,27 194,37 190,46 

за експлоатационните разходи 135,39 135,39 135,39 135,39 135,39 135,39 135,39 135,39 135,39 

за разходи за амортизации 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 47,26 

за възвръщаемост 39,06 35,15 31,25 27,34 23,44 19,53 15,62 11,72 7,81 

24 

ЕЦ работещи с отпадъци от земеделски култури с инсталирана мощност до 5 000 кВт 

Цена, в т.ч. 176,96 174,33 171,70 169,07 166,44 163,81 161,18 158,55 155,92 

за експлоатационните разходи 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 118,90 

за разходи за амортизации 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 

за възвръщаемост 26,30 23,67 21,04 18,41 15,78 13,15 10,52 7,89 5,26 

25 

ЕЦ работещи с енергийни култури с инсталирана мощност до 5 000 кВт 

Цена, в т.ч. 164,48 161,85 159,22 156,58 153,95 151,32 148,69 146,06 143,42 

за експлоатационните разходи 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 

за разходи за амортизации 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 

за възвръщаемост 26,32 23,69 21,06 18,42 15,79 13,16 10,53 7,90 5,26 

26 

ЕЦ с инсталирана мощност до 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 

Цена, в т.ч. 453,12 444,65 436,18 427,72 419,25 410,78 402,31 393,84 385,38 

за експлоатационните разходи 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 266,29 

за разходи за амортизации 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 102,15 

за възвръщаемост 84,68 76,21 67,74 59,28 50,81 42,34 33,87 25,40 16,94 

27 

ЕЦ с инсталирана мощност над 500 кВт до 1 500 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 

Цена, в т.ч. 434,13 427,88 421,62 415,37 409,11 402,86 396,61 390,35 384,10 

за експлоатационните разходи 296,48 296,48 296,48 296,48 296,48 296,48 296,48 296,48 296,48 

за разходи за амортизации 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 75,11 

за възвръщаемост 62,54 56,29 50,03 43,78 37,52 31,27 25,02 18,76 12,51 

28 ЕЦ с инсталирана мощност над 1 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 
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Цена, в т.ч. 387,53 381,92 376,31 370,70 365,09 359,48 353,86 348,25 342,64 

за експлоатационните разходи 263,82 263,82 263,82 263,82 263,82 263,82 263,82 263,82 263,82 

за разходи за амортизации 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 67,60 

за възвръщаемост 56,11 50,50 44,89 39,28 33,67 28,06 22,44 16,83 11,22 

29 

ЕЦ с инсталирана мощност над 500 кВт до 1 500 кВт, с комбиниран цикъл, работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции 

Цена, в т.ч. 447,43 440,56 433,68 426,81 419,94 413,07 406,19 399,32 392,45 

за експлоатационните разходи 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 296,09 

за разходи за амортизации 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 82,61 

за възвръщаемост 68,73 61,86 54,98 48,11 41,24 34,37 27,49 20,62 13,75 

30 

ЕЦ с инсталирана мощност над 150 кВт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци 

Цена, в т.ч. 225,27 219,68 214,09 208,50 202,91 197,32 191,73 186,14 180,55 

за експлоатационните разходи 102,12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 

за разходи за амортизации 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 67,25 

за възвръщаемост 55,90 50,31 44,72 39,13 33,54 27,95 22,36 16,77 11,18 

31 

ЕЦ с инсталирана мощност над 150 до 1 000 кВт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци 

Цена, в т.ч. 213,90 208,69 203,47 198,26 193,05 187,84 182,62 177,41 172,20 

за експлоатационните разходи 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 99,09 

за разходи за амортизации 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 

за възвръщаемост 52,13 46,92 41,70 36,49 31,28 26,07 20,85 15,64 10,43 

32 

ЕЦ с инсталирана мощност над 500 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректното използване на енергията от битови отпадъци 

Цена, в т.ч. 206,32 201,44 196,57 191,69 186,82 181,94 177,06 172,19 167,31 

за експлоатационните разходи 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 

за разходи за амортизации 58,56 58,56 58,56 58,56 58,56 58,56 58,56 58,56 58,56 

за възвръщаемост 48,76 43,88 39,01 34,13 29,26 24,38 19,50 14,63 9,75 

33 

ЕЦ с инсталирана мощност до 150 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци 

Цена, в т.ч. 125,94 121,63 117,31 113,00 108,68 104,37 100,05 95,74 91,42 

за експлоатационните разходи 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 

за разходи за амортизации 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 52,44 

за възвръщаемост 43,15 38,84 34,52 30,21 25,89 21,58 17,26 12,95 8,63 

34 

ЕЦ с инсталирана мощност над 150 кВт до 1 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци 

Цена, в т.ч. 105,15 101,55 97,94 94,34 90,74 87,14 83,53 79,93 76,33 

за експлоатационните разходи 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 25,34 

за разходи за амортизации 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 43,78 

за възвръщаемост 36,03 32,43 28,82 25,22 21,62 18,02 14,41 10,81 7,21 

35 

ЕЦ с инсталирана мощност над 1 000 кВт до 5 000 кВт, работещи чрез индиректно използване на енергията от битови водо-канални отпадъци 

Цена, в т.ч. 89,16 86,30 83,43 80,57 77,71 74,85 71,98 69,12 66,26 

за експлоатационните разходи 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 

за разходи за амортизации 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 34,73 

за възвръщаемост 28,63 25,77 22,90 20,04 17,18 14,32 11,45 8,59 5,73 

36 

ЕЦ с инсталирана мощност до 5 000 кВт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 349,32 342,37 335,43 328,48 321,53 314,59 307,64 300,69 293,74 

за експлоатационните разходи 196,03 196,03 196,03 196,03 196,03 196,03 196,03 196,03 196,03 

за разходи за амортизации 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 83,82 

за възвръщаемост 69,47 62,52 55,58 48,63 41,68 34,74 27,79 20,84 13,89 

37 ЕЦ с инсталирана мощност до 5 000 кВт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 



ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2024 

124 

 

Цена, в т.ч. 387,04 378,74 370,43 362,13 353,82 345,52 337,21 328,91 320,60 

за експлоатационните разходи 203,64 203,64 203,64 203,64 203,64 203,64 203,64 203,64 203,64 

за разходи за амортизации 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 

за възвръщаемост 83,05 74,75 66,44 58,14 49,83 41,53 33,22 24,92 16,61 

38 

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 000 кВт, без комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 337,44 330,10 322,75 315,41 308,06 300,72 293,37 286,03 278,68 

за експлоатационните разходи 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 181,52 

за разходи за амортизации 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 82,47 

за възвръщаемост 73,45 66,11 58,76 51,42 44,07 36,73 29,38 22,04 14,69 

39 

ЕЦ с инсталирана мощност над 5 000 кВт, с комбиниран цикъл, работещи чрез термична газификация на биомаса, получена от прочистване на гори, горско подрязване и други дървесни отпадъци 

Цена, в т.ч. 373,76 365,56 357,37 349,17 340,97 332,78 324,58 316,38 308,18 

за експлоатационните разходи 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 192,64 

за разходи за амортизации 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 99,15 

за възвръщаемост 81,97 73,77 65,58 57,38 49,18 40,99 32,79 24,59 16,39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЕИ 

 
Слънчева 
енергия

 

 
Вятърна 
енергия

 

 
Хидроенергия

 

 
Геотермална 

енергия
 

 
Енергия от 
биомаса

 

 
ВЕИ

 

 
Фотоволтаици

 

 
Системи, 

концентриращи 
слънчевата енергия

 

 
Първо поколение

 

 
Второ поколение

 

 
Трето поколение

 

 
Монокристални

 

 
Поликристални

 

 
Тънкослойни

 

 
Кадмиев Телурид

 

 
Медно-индиев 

селенид/
деселенид

 

 
Фотоволтаици с 
концентриране на 

светлината
 
 

Органични соларни 
клетки

 

 
Цветочувствителни 
соларни клетки

 

 
Novel and emerging 

solar cells
 

 
Параболични 
линейни 

рефлектори
 
 

Линейни 
френелови 
рефлектори

 

 
Соларни чинии

 

 
Соларни кули

 

 
Вятърни турбини с 
хоризонтална ос

 

 
Вятърни турбини 
с вертикална ос

 

 
На суша

 

 
На вода

 

 
Мобилни

 

 
Градски тип

 

 
Открити 

пространства
 

 
ВЕЦ с течаща 

вода
 
 

ВЕЦ с 
водохранилище

  
Помпено-

акумулиращи 
ВЕЦ

 

 
За електрически 

цели
 

 
За не 

електрически 
цели

 

 
На суха пара

 

 
С бързо 

преобразуване на 
пара

 

 
Бинарни

 

 
Директна употреба

 

 
Индиректна 
употреба

 

 
Физико-
химични 
процеси

 

 
Термохимични 

процеси
 

 
Биохимични 
процеси

 

 
Извличане

 

 
Трансестерифика

ция
 

 
Изгаряне

 

 
Карбонизация

 

 
Газификация

 

 
Втечняване

 

 
Пиролиза

 

 
Ферментация

 

 
Анаеробно 
асимилиране

 

Растително масло
Метанол

 
Биодизел

 

 
Топлина

 

 
Сажди

 

 
Синтетичен газ

 

 
Метанол

 

Пиролизно масло
Химикали

 
Биоетанол

 

 
Биогаз

 
 


