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 „Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030“ е 

разработена от Енергийна Агенция – Пловдив в изпълнение на Договор № 93-ОП21-

50(4)25.10.2021 г., който се изпълнява в рамките на проект № МР 023 „Разработване на 

Стратегия за адаптация към изменение на климата за територията на Община Бургас и 

План за действие 2021-2030“, финансиран от Национален Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ) 

по Програма „Микропроекти за климата“. 

Документът  е разработен в съответствие с насоките на инициативата Конвента на 

кметовете за климат и енергия и е в съответствие с действащите стратегически 

документи   на Община Бургас , свързани с опазването на околната среда, адаптацията 

към климатичните промени, както и с енергийната ефективност и използването на  

възобновяемите енергийни ресурси. ,  
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ИЗПОЛЗВАНИ  СЪКРАЩЕНИЯ 
 

 
Абр. Значение 

БГВ Битова гореща вода 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ГСККЕ Глобалното споразумение за кметовете за климат и енергия 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 

МВтч Мегаватчас 

НДЕФ Национален доверителен екофонд 

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 

НСИ Национален статистически институт 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРР Оперативна програма „Региони в развитие“ 

ПДУЕК Плана си за действие за устойчива енергия и климат 

СО2 Въглероден диоксид 

т. тона 

ТЕЦ Топлоелектрическа централа 

хил. Хиляди 
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РЕЗЮМЕ 

„Стратегията за устойчива енергия и климат и план за действие 2021- 2030“ е 

изготвена в изпълнение на Договор № 93-ОП21-50(4)25.10.2021 г. и е в съответствие с 

насоките на инициативата Конвента на кметовете за климат и енергия и съществуващите 

документи на Община Бургас в областта на енергията, енергийната ефективност и 

възобновяемите енергийни източници, опазването на околната среда и климата. 

Документът е разработен на база информационна основа, отнасяща се до периода от 

2005 г. до момента, като същевременно  прави проекции за енергийното и климатично 

развитие на община Бургас до 2030 г. Той обхваща кратко-, средно- и дългосрочно 

планиране на устойчивото енергийно развитие на общината и намаляване на 

парниковите емисии с оглед на мерките и дейностите за борба с климатичните промени. 

Докладът представя пълна инвентаризация на енергийното потребление и парникови 

емисии и сравнение между базовата (2005 г.) и мониторинговите години (2010, 2015, 

2020 г.) и прави прогноза за развитието на енергийното потребление и производство до 

2030 г. при обичаен и оптимистичен сценарий. Предлага план за действие със 

специфични цели, мерки, индикатори за изпълнение, и финансови механизми за 

устойчиво енергийно развитие в четири приоритетни области: 

 Приоритет 1: Подобряване на енергийната ефективност на  общинските 

сгради и съоръжения;; 

 Приоритет 2: Развитие на системи за нискоемисионна градска мобилност; 

 Приоритет 3: Оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; 

 Приоритет 4: Подкрепа за промяна на енергийното поведение. 

Във втората си част, настоящият документ прави преглед на климатичните промени 

в региона и представя конкретни данни за климатичните и метеорологичните явление 

през последните 20 години, записани от станциите за мониторинг в община Бургас. На 

база на анализа за климатичните опасности са направени оценки и уязвимостта по 

сектори и уязвимостта на населението. Направена е оценка на адаптационния капацитет 

и са предложени индикатори за мониторинг на въздействието по сектори. Предложени са 

следните приоритети за смекчаване и адаптация, както и съответните им мерки, 

индикатори и финансови механизми: 

Смекчаване на климатичните промени 

 Приоритет 1: Усъвършенстване на нормативната, стратегическа и програмна 

рамка за развитие на община Бургас в контекста на задълбочаващи се климатични 

промени;  

 Приоритет 2: Намаляване на енергийното потребление и внедряване на ВЕИ за 

индивидуално потребление в сградния сектор; 

 Приоритет 3: Насърчаване на зелената и алтернативна градска мобилност; 

 Приоритет 4: Промяна на поведение и провеждане на кампании с фокус 

намаляване на въглеродния отпечатък.; 

 Приоритет 5: Повишаване на местния капацитет за въвеждане на мерки за смекчаване 

климатичните промени. . 
 

Адаптация към климатичните промени  

  Приоритет 1: Усъвършенстване на нормативната, стратегическа и програмна 
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рамка за развитие на община Бургас в контекста на адаптация към климатични 

промени;  

 Приоритет 2: Информираност и бази данни за мониторинг на измененията на 

климата;  

 Приоритет 3: Благоустройство и развитие на зелената и синя градска 

инфраструктура;  

 Приоритет 4: Промотиране и обществено включване на обществеността в темата 

за адаптация към климатичните промени;  

 Приоритет 5: Повишаване на местния капацитет за въвеждане на мерки за 

адаптация към климатичните промени.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Инициативата Конвентът на кметовете за климата и енергията обединява 

местните власти в Европейския съюз в доброволен ангажимент да реализират мерки и 

проекти в областта на устойчивото енергийно развитие и борбата с климатичните промени 

в изпълнение на целите за подобряване на енергийната ефективност, увеличаване дела на 

ВЕИ и намаляване на парниковите емисии до 2050 г. каквито са дефинирани и от 

Парижкото споразумение.  

Основни цели на инициативата са: намаляване на емисиите на парникови газове; 

повишаване на устойчивостта и адаптация и смекчаване на неблагоприятните 

въздействия на изменението на климата; борба с енергийната бедност като един 

ключово действие за осигуряване на справедлив преход. 

Инициативата Конвентът на кметовете стартира през 2008 г. и днес има над  

11 000 местни власти от 54 страни и продължава да се разраства на международно 

ниво. 
 

Общините, подписали инициативата Конвента на кметовете за климат и енергия 

се ангажират да: 

- определят средносрочни и дългосрочни цели в съответствие с целите на ЕС, които 

са по-амбициозни от националните цели с цел постигане на климатична 

неутралност до 2050 г.; 

- ангажират граждани, предприятия и местни и национални власти в постигане на 

заложените цели и визия и в трансформацията на социалните и икономическите 

системи; 

- предприемат мерки и действия за ускоряване на енергийния преход; разработят, 

приемат и внедрят в срок планове за действие за енергия и климат, които да 

включват мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени; 

- създават и участват в мрежи от заинтересовани местни власти, които са част от 

инициативата. 

Община Бургас е подписала инициативата Конвента на кметовете на 10.02.2009 г. 

и през 2020 г. се е присъединила към Глобалния конвент на кметовете за климат и енергия. 

Пред секретариата на Конвента са представени „Стратегия за устойчиво енергийно 

развитие 2011-2020 г.“ и Доклад за мониторинг 2015 г. 

Настоящият „План за действие за устойчива енергия и климат на Община Бургас 

2020 – 2030 г.“ е в изпълнение на ангажимента на Община Бургас към Глобалния конвент 

на кметовете за климат и енергия. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

 
Настоящият доклад е изготвен спрямо насоките на Съвместния изследователски 

център (JRC) на ЕК за изготвяне на Планове  за действие за устойчива енергия и климат1. 

В рамките на методологическите насоки са посочени следните стъпки за разработка на 

Плана: 

 Дефиниране на кратко и дългосрочните цели на подобрявнае на енергийната 

ефективност, увеличаване на дела на ВЕИ и намаляване на парниковите емисии; 

 Разработване на базова инвентаризация на емисиите  (BEI) и мониторингови 

инвентаризации (MEI); 

 Извършване на оценка на риска и уязвимостите (RVA); 

 Разработване на план за действие за устойчива енергия и климат (SECAP). 

 
Настоящият план разглежда целия процес в две направления – Устойчиво 

енергийно развитие и Адаптация и смекчаване на климатичните промени, и обединява 

мерките и дейностите в съответните им сектори в интегриран план за действие за борба 

с климатичните промени. Моделите за действие за адаптация към климатичните 

промени имат за цел да отговорят на съществуващата нужда от промяна, без да 

въздействат върху причините; моделите за смекчаване оказват въздействие върху 

причините за климатичните промени и най-вече емисиите парникови газове. 

 
 

Фиг. 1 Модел на връзката между потреблението на енергийни ресурси, 

генерираните парникови емисии и резултиращите климатични 

промени 

 
 

За целите на изготвяне на план за смекчаване и адаптация към климатичните 

промени е нужен цялостен поглед върху човешките дейности, които са свързани с 

потреблението на енергоресурси и най-вече изкопаеми горива, които са основни 

източници на парникови газове. С намаляване на използването на замърсяващи 

 
1 Andreanidou, K., Bertoldi, P., Dallemand, J., Follador, M., Glancy, R., Hernandez Gonzalez, Y., Iancu, A., 

Kilkis, S., Kona, A., Labanca, N., Lah, O., Marinho Ferreira Barbosa, P., Melica, G., Monni, S., Muntean, M., 

Palermo, V., Ribeiro Serrenho, T., Rivas Calvete, S., Zancanella, P. and Zangheri, P., Guidebook `How to 

develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)`, Bertoldi, P. editor(s), EUR 29412 EN, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96848-8, doi:10.2760/68327, 

JRC112986. 
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изкопаеми горива и/или тяхната замяна с възобновяеми енергийни източници, ще бъде 

намален и обема на парниковите емисии и съответно тяхното въздействие върху 

климата. 

 
В настоящия доклад се извършва инвентаризация на енергийното потребление и 

съответстващите му парникови емисии с цел идентифициране на сектори и 

енергоносители, чието потребление би могло да има значителен негативен ефект върху 

климатичните промени. Въздействието върху тези сектори ще доведе до подобряване 

на адаптивния капацитет и постигане на смекчаване на въздействието им върху 

местните общности. 

 
Методологията за инвентаризация на енергийното потребление и парниковите 

емисии и анализ и оценка на риска и уязвимостта към климатичните промени е 

представена: 

 
Устойчиво енергийно развитие 

За да се проследят тенденциите в потреблението на енергия е избрана 2005 г. за 

базова година и спрямо нея е разработен първия План за устойчиво енергийно развитие 

(2011-2020) с години за мониторинг 2011 г., 2015 г. и 2020 г. Спрямо методологията на 

инициативата на Конвента на кметовете на всеки 2 години се прави количествена оценка 

и в следващите две и качествена оценка на напредъка по плана. 

 
В настоящия документ се коментира прогреса от 2005 г. до 2020 г. включително и 

е изготвен мониторинг на енергийното потребление и емисиите за 2020 г. В този период 

се определя тенденцията в енергийното потребление във всички сектори, както и 

промяната на въглеродните емисии чрез икономии на енергия, използване на 

възобновяеми енергийни източници и прилагане на организационни мерки. 

 
Източници на данни за енергийното потребление 

Събирането и обработката на данни е осъществена по сектори и горива 

посредством информация от община Бургас и нейните енергийни доставчици. Всеки 

сектор е разгледан както следва: 

 в сектор „Общински сгради и съоръжения“ методиката за оценка е запазена 

спрямо базовата линия и информацията е предоставена от община Бургас на 

база на записи за енергийното потребление в общински сгради и съоръжения и 

съответните разходи; 

 сектор „Общинско осветление“ е оценен по данни за енергийното потребление 

и разходи, предоставени от община Бургас; 

 данните за „Третичен сектор“ и „Индустрия“ са обединени само в сектор 

„Индустрия“, поради разделението на енергийните доставки при енергийните 

доставчици – традиционно на битови и стопански обекти, като данните в този 

сектор са по справки от енергийни доставчици и техни прогнозни оценки за 

развитието; 
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 данните в „Жилищен сектор“ в разглежданите години са най-непълни, поради 

използването на насипни горива (въглища, дърва, пелети, т.н.), за които няма 

прецизни записи при енергийните доставчици, както и индивидуални ВЕИ 

инсталации, които не са регистрирани и регулирани от месните или 

националните власти. С цел да се предостави пълна и надеждна 

инвентаризация на сектора, през 2015 г. е проведено допитване до населението 

на община Бургас за начините му на отопление, охлаждане и битова гореща 

вода (БГВ). Наред с резултатите от допитването са приложени и изчислителни 

методи по справки от енергийните доставчици. Общият брой на допитани е 3 

752 домакинства. За изравняване на данните от 2011 г. спрямо 2015 г. се 

приема, че няма особена промяна в потреблението на дърва и въглища на 

домакинство – липсват значими демографски и климатични изменения. 

 данните в сектор „Транспорт“ са предоставени от община Бургас под формата 

на справки за потреблението на горива за общинските превозни средства и 

обществения транспорт. По данни за регистрирани автомобили е направена 

оценка за потреблението на горива в подсектора на личния транспорт. 

 не са правени оценки за сектори „Аграрно стопанство, горско стопанство, 

рибовъдство“. 

 
Емисионни фактори за изчисляване на парниковите емисии 

Инвентаризацията на въглеродните емисии от енергийното потребление на 

територията на община Бургас се базира на инвентаризацията на енергийното 

потребление по сектори и е изчислена на база на коефициентите на екологичен 

еквивалент за различните енергоизточници спрямо Наредба 7/2004 за енергийна 

ефективност на сгради2, представени на Фигура 2. 

 
Инвентаризацията на парниковите емисии е направена за всички сектори - 

„Общински сгради и съоръжения“, „Общинско осветление“, „Жилищен сектор“, 

„Индустрия“ и „Транспорт“, по съответните им енергоносители. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (загл. изм. - ДВ, бр. 85 ОТ 2009 Г., 

изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) 
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Фиг. 2 Коефициент на екологичен еквивалент на вида енергиен ресурс (g CO2/kWh) 

 
 

Климатични промени, смекчаване и адаптация 

В рамките на Глобалното споразумение за кметовете за климат и енергия  градовете 

трябва да разработят анализ на капацитета си за смекчаване и адаптация към 

климатичните промени като част от Плана си за действие за устойчива енергия и климат. 

Тази секция включва анализ на климатичните рискове (вкл. вероятно, въздействие; 

промяна в интензитета и честотата; времева рамка), оценка на въздействието и 

уязвимостта по секторите и засегнати групи от населението, оценка на адаптационния си 

капацитет. На база на анализа на климатичните рискове и тяхното въздействие, както и 

адаптационния капацитет, са предложени мерки и дейности за борба с климатичните 

промени и съответните индикатори за адаптация. 

 
Определяне на климатичните опасности и оценка на риска 

За да се извърши анализ климатичните е направен преглед на природните, 

метеорологичните и климатичните явления и тяхното проявление в период от 20 г., за 

да се установят тенденциите за тяхното зачестяване или намаляване. На база на анализа 

на честотата на проява на потенциални климатични явления с негативно въздействие 

върху местната общност е направен анализ на климатичните опасности и техния риск. 

Този анализ определя естеството и степента на рисковете като разглежда потенциалните 

климатични заплахи и оцени уязвимостта на населението, инфраструктурата и 

съоръженията, околната среда по сектори. Това е многофакторен 
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анализ по сектори и потенциални климатични заплахи, които взема предвид 

институциалния, експертния, технически и финансовия капацитет за справяне. Този 

анализ предлага подходящи мерки и дейности за смекчаване наред с насоки за бъдещо 

развитие и възможните финансови механизми за осъществяване на мерките. 

 
Оценка на уязвимостта по сектори 

Уязвимостта е характеристика на комплекс от фактори (природни, социални, 

икономически, правни и управленски), които намаляват устойчивостта на системата по 

отношение на въздействието на дадено опасно събитие. Степента на уязвимостна 

секторите към климатичните промени е функция на експозицията на климатичните 

условия и чувствителността. 

Оценка на експозицията 

Експозицията се оценя по 3-бална скала: 

- Висока - активите и процесите в съответния сектор са изложени на над 50% 

повече климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

- Средна - активите и процесите в съответния сектор са изложени на 25 до 50% 

повече климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

- Ниска - активите и процесите в съответния сектор са изложени на до 25% 

повече климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

 
Оценка на чувствителността 

Чувствителността се оценя по 4-бална скала: 

- Висока - Климатичната опасност може да има значително въздействие върху 

активи и процеси в съответния сектор; 

- Средна - Климатичната опасност може да окаже средно влияние върху активи 

и процеси в съответния сектор; 

- Ниска - Климатичната опасност може да окаже незначително влияние върху 

активи и процеси в съответния сектор; 

- Липса на чувствителност - Климатичната опасност не влияе върху 

съответния сектор; 

 
Оценка на климатичните рискове върху секторите от икономиката 

Анализът на климатичните рискове се извършва по отношение на всяка една от 

неговите съставящи елементи: опасност, експонираност и уязвимост. Климатичният 

риск е функция от вероятността за настъпване на дадено събитие, причиняващо щети и 

последиците от него. 

 
За целите на анализа се приема, че вероятността да настъпи събитие, което 

причинява щети, се изразява чрез степента на уязвимост, която е функция на честотата 

на появата на климатична опасност и чувствителността на отделните сектори към 

появата на съответната климатична опасност. Последствието се изразява чрез оценката 

на степента на въздействие на климатичната опасност в уязвимия сектор. 
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Оценка на въздействието върху населението 

Според демографските характеристики на общината и анализа на основните 

климатични рискове и уязвимостта на секторите са дефинирани групите застрашено 

население – деца, възрастни, лица с хронични заболявания, социално слаби домакинства, 

други. 

 
Определяне на адаптационния капацитет 

Оценката на адаптационния капацитет на общината се извършва спрямо 

самооценъчната скала. Оценява се състоянието по изпълнението на важни действия 

свързани с шестте основни стъпки за изграждане на адаптационния капацитет: 1). 

Подготовка; 2). Оценка на рисковете и уязвимостите към климатичните промени; 3). & 

4). Идентифицирани, оценка и избор на адаптационни възможности; 5). Изпълнение; 6). 

Мониторинг и оценка. Оценката се извършва по четиристепенна скала, в която с „А“ се 

обозначава най-високата оценка на състоянието „Поема водеща роля“, а с „D“ най- 

ниската оценка „Незапочнало или сега започващо“. Оценката се представя графично 

върху петоъгълна скала с четири петоъгълника поставени един в друг. Върху най- 

големия (външния) петоъгълник се представят най-високите оценки „А“, а върху най- 

малкия (вътрешния) съответно най-ниските оценки „D“. Срещу върховете на 

петоъгълниците стоят шестте стъпки, като две от тях са поставени заедно. 
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1. Характеристика на Община Бургас 

Община Бургас е най-голямата община в Югоизточна България, с площ от 531.8 

кв.м. съгласно данни на НСИ3. Намира се на брега на Черно море и обгражда най- 

обширния залив по Черноморско крайбрежие – Бургаския. Преобладаващата част от 

общината (61.3%) е заета от обработваеми земеделски земи. В границите на общината 

са включени 12 населени места, от които 2 града (гр. Бургас и гр. Българово) и 10 села. 

 
Град Бургас е административен център на общината и на областта, който е 

четвъртият по големина град в България, най-големият икономически, 

административен и културен център в южната част на Българското Черноморие. 

Стратегическото местоположение на Община Бургас я определя като важен 

икономически, културен и политически център не само за Югоизточния район, но и за 

страната 

 

 

 

Фиг. 3 Географско положение на община Бургас 

 

 

2. Енергийни и климатични политики на Община Бургас 

В настоящият план са дефинирани следните политики за устойчиво енергийно 

развитие и смекчаване и адаптация към климатичните промени. Пълен списък на 

приоритетите и специфичните цели е представен в глава 5. 

 

3 НСИ 
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Приоритет 1: Подобряване на енергийната ефективност на  общинските сгради и 

съоръжения 

 Повишаване EE и интегриране на ВЕИ в общинската сградна инфраструктура; 

 Повишаване на EE внедряване на ВЕИ в жилищните сгради на територията на 

общината; 

 Ограничаване на енергийната бедност. 

Приоритет 2: Развитие на системи за нискоемисионна градска мобилност 
 

 Подобряване на енергийната и климатична ефективност  на обществения 

транспорт  

 Разширяване на условията и възможностите за прилагане на устойчиви модели на 

градска мобилност  

 Осигуряване на по-висока безопасност за гражданите на община Бургас 

 Приоритет 3: Оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 
 

 Увеличаване дела на произведената енергия от ВЕИ, използвана в общинските 

сгради и съоръжения; 

 Увеличаване дела на произведената енергия от ВЕИ в частния сектор; 

 Увеличаване дела на произведената енергия от ВЕИ в жилищните сгради 

Приоритет 4: Подкрепа за промяна на енергийното поведение 
 

 Повишаване на обществената информираност и изграждане на култура за 

енергийно ефективно поведение в бита и бизнеса; 

 Създаване и промотиране на „зелена” идентичност на община Бургас; 

 Повишаване капацитета на Общинска администрация за планиране, 

изпълнение и мониторинг на мерки за ЕЕ и ВЕИ. 

 

 

Приоритет 1: Установяване на правно-административна рамка за местни 

политики за смекчаване на климатичните промени 

 Усъвършенстване на нормативната уредба и утвърждаване на  местен стандарт за 

енергийна и климатична ефективност; 

 Мониторинг на политиките за смекчаване. 

Приоритет 2: Намаляване на енергийното потребление и внедряване на ВЕИ за 

индивидуално потребление в сградния сектор 

Политики за устойчиво енергийно развитие и насърчаване на ВЕИ 

Политики за смекчаване на климатичните промени 
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 Поетапно обновяване на сградния фонд до най-висок енергиен клас; 

 Насърчаване на внедряването на ВЕИ за собствено ползване; 

 Насърчаване на създаване на енергийни общности и ресурсна ефективност; 

Приоритет 3: Насърчаване на зелената и алтернативна градска мобилност 
 

 Насърчаване на е-мобилността; 

 Насърчаване на алтернативното градско придвижване. 

Приоритет 4: Промяна на поведение и провеждане на кампании за намаляване 

на въглеродния отпечатък 

 Насърчаване на обществено включване в темите за смекчаван; 

 Провеждане на кампании и  насърчаване на намаляване потреблението на 

енергия и увеличаване дела на ВЕИ; 

 Провеждане на кампании за намаляване на енергийната бедност. 

Приоритет 5: Повишаване на местния капацитет за въвеждане на мерки за 

смекчаване климатичните промени 

 Събития за промотиране на темата за смекчаване; 

 Повишаване на експертния капацитет на общински служители. 

 

 Политики за адаптация към климатичните промени  
 

Приоритет 1: Усъвършенстване на нормативната, стратегическа и програмна 

рамка за развитие на община Бургас в контекста на адаптация към климатични 

промени 

 Синхронизиране на общинските програми и планове за благоустройство на 

територията, защита от бедствия и устойчиво енергийно планиране; 

 Разработване на насоки за реализиране на инфраструктурни проекти, 

устойчиви на климатичните промени и опасности; 

 Мониторинг на политиките за адаптация. 

Приоритет 2: Информираност и бази данни за мониторинг на измененията на 

климата 

 Създаване на GIS-информационни системи за наблюдение на измененията на 

климата; 

 Създаване на система за ранно известяване на климатични опасности; 

 Осъществяване на непрекъсната защита на уязвимото население при 

климатични опасности. 
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Приоритет 3: Благоустройство и развитие на зелената и синя градска 

инфраструктура 

 Разработване на единна информационна система за развитието на градската 

инфраструктура; 

 Развитие на зелени и сини градски зони; 

 Защита на градската инфраструктура от климатични опасности. 

 Приоритет 4: Промотиране и обществено включване на обществеността в темата за 

адаптация към климатичните промени 

 Повишаване на осведомеността на гражданите за адаптация към климатичните  

промени; 

 Внедряване на темата за адаптацията към климатичните промени в      

образователните програми и материали; 

 Провеждане на кампании за защита на гражданите при климатични опасности. 

Приоритет 5: Повишаване на местния капацитет за въвеждане на мерки за 

адаптация към климатичните промени 

 Събития за промотиране на темата за адаптация към климатичните промени; 

 Повишаване на експертния капацитет на общински служители. 
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 Енергийни и климатични цели на Община Бургас 

3.1. Енергийни цели на Община Бургас 

В Плана за устойчиво енергийно развитие 2011 – 2020 са дефинирани следните 

цели за намаляване на енергийното потребление и емисиите за община Бургас: 

 Намаляване на емисиите на CO2 в община Бургас – 25% до 2020 г. 

 Намаляване на потреблението на енергия в община Бургас – 27 % до 2020 г. 

 Дял на ВЕИ в енергийният микс на община Бургас – 26% до 2020 г. 

 

 
В таблица 1 са обобщени целите на Община Бургас и техния прогрес през 2005 г. 

и прогнозно намаление до 2020 г. С настоящия доклад ще бъде извършена 

инвентаризация на енергийното потребление и ВЕИ мощностите, за да се проследи 

реалното достигане на целта. 

 

 
Табл. 1 Енергийни цели на община Бургас 2005-2020 г. 

 

 
2005 г. 2020 г. 

Достигане на 

цел 2020 

Намаляване на потреблението 

на енергия в община Бургас - 

27 % до 2020 г. 

1 504 хил. МВтч 1 297 хил. МВтч - 207 ГВтч 
14% 

Намаляване на емисиите на 

CO2 в община Бургас - 25% до 

2020 г. 

800 хил. т. СО2 746 хил. т. СО2 - 54 хил. т. СО2 

7% 

Дял на ВЕИ в енергийния 

микс на община Бургас - 26% 
до 2020 г. 

126 ГВтч (8%) 159 ГВтч (12%) + 32 ГВтч 
12% 

 
 

В периода 2005 г. и 2020 г. се наблюдава намаляване на крайното енергийно 

потребление с 207 ГВтч или 14%, което е недостатъчно за достигане на целите 2020. 

Емисиите парникови газове намаляват с 54 хил. т. СО2 или 7%. В периода дела на ВЕИ 

нараства с 32 ГВтч като през 2020 г достига до 12%, без да се счита приноса на 

когенерацията. Отделните сектори имат различен принос към достигане на 

спестяванията за периода, като най-голям процент намаляване за периода има в 

индустрията, общинските и жилищните сгради, докато транспортът има непрекъснат 

ръст. 
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Фиг. 4 Намаление на енергийното потребление и парниковите емисии по сектори 2005- 

2020 

 

 

С включването на община Бургас към Конвента на кметовете за климата и енергията, 

трябва да се поставят нови цели до 2030 г., който да съответстват на европейските и 

националните амбиции или да бъдат по-силни: 
 

 

 

 

Табл. 2 Енергийни цели на община Бургас 2020 - 2030 г. 
 

 2020 г. 2030 г. ЦЕЛ 2030 г. 

Намаляване на потреблението на 

енергия в община Бургас – 32.5 % 

до 2030 г. 

1 297 хил. МВтч 1 015 хил. МВтч 281 хил. МВтч 

Намаляване на емисиите на CO2 

в община Бургас - 40% до 2030 г. 

746 хил. т. СО2 480 хил. т. СО2 266 хил. т. СО2 

Дял на ВЕИ в енергийният микс 
на община Бургас - 32% до 2030 г. 

159 ГВтч 
12% 

324 ГВтч 
32% 

165 ГВтч 

 
 

В дългосрочен план до 2050 г. целта за намаляване на парниковите емисии трябва 

да е с 55% спрямо нивата им 1990 г. или избраната базова година. Предвиждането за 

намаляване на емисиите парникови газове до 2050 г. с 55% посочва, че те трябва да 

паднат под 360 хил. т. СО2. 

 

Намаление на енергийното потребление и парниковите емисии по 
сектори 2005-2020 
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Намаляване на потреблението 2005-2020 (ГВтч) 

Намаляване на парниковите емисии 2005-2020 (т СО2) 

 Намаляване на емисиите на CO2 – 40% до 2030 г. 

 Намаляване на потреблението на енергия – 32.5 % до 2030 г. 

 Дял на ВЕИ в енергийният микс – поне 32% до 2030 г. 
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3.2. Климатични цели на Община Бургас 

Стратегията има за цел да дефинира мерки, чрез предприемането на които да се 

гарантира намаляване на емисиите на парникови газове като един от основните елементи 

в плана за ограничаване на изменение на климата и да осигури дългосрочно планиране и 

управление на мерки за адаптация към климатичните промени.  

Вземайки предвид необходимостта от укрепване на местената политика и 

изграждане на експертни познания, обучения, изграждане на база от знания, мониторинг, 

адекватно спрямо променящите се условия управление на градската инфраструктура и 

природен капитал се дефинираха следните климатични цели на Община Бургас: 

 

 

 Да се изгради/повиши устойчивостта на общинската територия към измененото на 

климата; 

 Да се адаптира и приобщи урбанизираната територия и околната среда към 

изменените на климата; 

 Да се изгради институционален капацитет и повиши осведомеността на местните 

общности относно адаптирането към изменението на климата. 
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3. Устойчиво енергийно развитие на община Бургас 2005 – 2020 г. 

 

4.1. Тенденции за енергийното потребление и емисиите парникови газове от 2005 г. 

до 2020 г. 

Данните за енергийното потребление от 2005 г. до 2020 г. се базират на отделните 

инвентаризации за съответните години и методологията за оценка на секторите и 

емисиите е уеднаквена, което поражда различия с изначалните инвентаризации, но 

предлага възможност за сравнение в годините. 

В периода 2005 г. и 2020 г. се наблюдава отрицателен ръст на крайното енергийно 

потребление с 14%, както и отрицателен ръст на емисиите парникови газове от 7%. Най-

значително е намаляването в сектор индустрия, като във всеки един сектор има малки 

промени. Жилищният сектор претърпява значителна промяна с отлива от използването 

на дърва и въглища и засилването на индивидуалните ВЕИ инсталации и има намаление 

от 16% на потреблението в базовата 2005 г. и увеличаване на емисиите с 1%. В този 

период делът на ВЕИ нараства от 8% през 2005 на 15% през 2020. 

Най-голямо е намалението на енергийното потребление в общинските сгради 

(31%) и индустрията (32%). В сектор „Жилищни сгради“ има разлика по отношение на 

консумацията на енергия – с 16% намалява, докато емисиите в сектора не претърпяват 

промяна. В сектор „Транспорт“ се отчита ръст от 43% на енергийното потребление. Така 

се формира общо намаление на енергийното потребление в общината от 207 ГВтч или 

14%. 

 

 
 

Фиг. 5 Крайно енергийно потребление по сектори (МВтч), 2005-2020 
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По отношение на парниковите емисии – като цяло те намаляват с 54 хил. т. СО2 

или 7%. Единственият сектор, при който има чувствително намаляване на емисиите е 

сектор „Третични сгради и индустрия“, който има най-голямо намаление от 73 хил. т. 

СО2 или 22%. Жилищният сектор има увеличение от 1% на емисиите, което се дължи на 

засиленото потребление на електрическа енергия за сметка на дървесината. В сектор 

„Общинското осветление“ има увеличение от 23% въпреки приложените мерки. Също 

така ръстът в транспортния сектор води увеличение на емисиите с 21 хил. т СО2 или 39%. 

 

 

Фиг. 6 Емисии парникови газове по сектори (т СО2), 2005-2020 

 

 
В таблица 3 е обобщен ръстът на крайното енергийно потребление и парниковите 

емисии за базовата и мониторинговата година: 

Табл. 3 Ръст на КЕП и парникови емисии през 2005 г. и 2020 г. 
 

 КЕП 

(ГВтч, %) 

Парникови емисии 

(хил. т. СО2, %) 

Общински сгради 13 31% 7 34% 

Индустрия 168 32% 73 22% 

Жилищни сгради 114 16% -3 -1% 

Общинско осветление -2 -23% -1 -23% 

Транспорт -87 -43% -21 -39% 

Общо 207 14% 54 7% 

 

Крайното енергийно потребление по енергоизточници сочи, че най-големи дялове 

имат електрическата енергия, топлинната енергия от топлофикация и природеният газ. 

Те заемат 76% през 2005 и 72% през 2020 г., като сред тях най-голям 
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дял има електрическата енергия, следвана от топлинната енергия от ТЕЦ и природния 

газ. Други енергоизточници, които са важни за крайното потребление е потреблението 

на дърва и въглища, което е основно в сектор „Жилищни сгради“ и намалява от 2005 към 

2020 г. 

По отношение енергоносителите (табл. 4) има значителен спад на потреблението 

на природен газ от 33% и на топлофикация 63%. Има добра тенденция за намаление на 

потреблението на въглища (28%). В рамките на транспорта има увеличение на 

потреблението на бензина и дизела от 19%. Потреблението на електроенергия през 2020 

г. е с 4% повече от базовата година. През 2020 г. се отличава използването на соларно-

термална енергия от домакинствата. Вероятно делът на индивидуалните ВЕИ соларни 

инсталации за топла вода в общинския и частния сектор е по-голям, защото тези 

инсталации са за собствена консумация и не се част от топлопреносната мрежа. В този 

случай, за сега няма централизирано проследяване и отчитане на новите инсталации, 

техния капацитет и производство. 

 

 
Табл. 4 КЕП и парникови емисии по енергоносители през 2005 г. и 2020 г. 

 

 КЕП 
(ГВтч) 

Парникови емисии 

(хил. т СО2) 

 2005 2020 2005 2020 

Електрическа енергия 694 724 568 593 

Топлинна енергия 310 115 90 33 

Природен газ 140 93 28 18 

Газьол 11 0.2 3 0.06 

Въглища 18 11 6 4 

Пелети 0 22 - 0.8 

Друга биомаса 

(сурова дървесина) 

126 81 
50 33 

Бензин 94 111 23 27 

Дизел 108 129 29 34 

Други - 5.7 - - 

Общо 1 504 1 297 800 746 

 

По сходен начин, трите най-големи енергоресурси генерират и най-големи 

емисии – електричеството отговаря за 73% от емисиите и заедно с топлофикация и 

природен газ стигат до 89% от емисиите през 2005; докато същите стойности през 2020 

г. са съответно 86% и 87%. В настоящият доклад суровата дървесина за отопление (дърва 

за огрев) е счетена за неустойчиво оползотворена, заради ниската ефективност на 

уредите в които се изгаря, и затова тя също генерира емисии – през 2005 г. тя отговаря 

за 6% от емисиите, а през 2020 г. за 4%. 
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Фиг. 7 Крайно енергийно потребление по енергийни ресурси (МВтч), 2005-2020 
 

 
 

 

Фиг. 8 Емисии парникови газове по енергийни ресурси (т СО2), 2005-2020 
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4.1.1. Крайно енергийно потребление и парникови емисии през 2005 г. и 2020 г. в 

сектор „Общински сгради и съоръжения” 

Общинският сектор е постигнал позитивна промяна и се придържа към строги 

политики за намаляване на енергийното потребление и емисии. В последните няколко 

години община Бургас е наблегнала върху обновяването на детски заведения и училища, 

които са и с най-голям дял от потреблението в сектора. Осъществявани са частични 

мерки за ЕЕ и ВЕИ в отделни общински сгради. Амбициозните мерки в този сектор имат 

малък ефект върху цялостното крайно енергийно потребление на общината, защото 

секторът отговаря само за 2% от КЕП, но неговият пример би бил вдъхновяващ за 

домакинствата и бизнесите. Общинското осветление е сектор, който не претърпява 

промяна през годините. Разширяването на мрежата се компенсира от периодичната 

подмяна на осветителните тела. Потенциалът за спестявания в сектора е по отношение 

на нови осветителни тела и захранване от ВЕИ. 

Фигура 9 и таблица 5 представят подробното разпределение на енергоносителите 

и парниковите емисии в сектор „Общински сгради и съоръжения“ (вкл. осветление) в 

базовата и последната мониторингова година. 

За периода потреблението на електрическа енергия в общинските сгради и 

съоръжения намалява с 2 ГВтч или 11% - за общинските сгради има намаление от 4 ГВтч 

или 25%, докато потреблението на общинско осветление се увеличава плавно с 

1.5 ГВтч или 23% от потреблението в сектора като през 2005 г. осветлението е 30% от 

електрическата енергия, а през 2020 г. достига до 41% от електрическата енергия. 

Потреблението на топлинна енергия от ТЕЦ в общинските сгради намалява почти 

наполовина с 43%, а това на природния газ се увеличава почти двойно след 2010 г. В 

периода се прекъсва ползването на газьол/мазут въглища, а потреблението на сурова 

дървесина намалява двойно от 153 ГВтч на 64 ГВтч. Общото намаление на 

потреблението в сектора е 24%. 

Емисиите в сектора намаляват с 22% като най-голямото намаление е от 98% при 

преустановяване ползването на газьол, както и прекратяването на използването на 

въглища; парниковите емисии, свързани с неустойчивото използване на сурова 

дървесина намаляват наполовина с 52%. Емисиите от електроенергия намаляват с 2 хил. 

т. СО2, а от потребление на топлинна енергия – има 43% намаление. Поради увеличаване 

потреблението на природния газ, свързаните с него парникови емисии се увеличават 

двойно от 2010 г. 

Делът на ВЕИ в сектора се увеличава и стига 4% от потреблението – използването 

на сурова дървесина през 2005 г. е под 0.3%, но тя не се оползотворява устойчиво. Към 

2020 г., потреблението й е намалено наполовина за сметка на използването на пелети и 

през 2020 г. дела на ВЕИ достига до 4.2%. 
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Фиг. 9 Енергийно потребление в сектор "Общински сгради и съоръжения" и "Общинско 

осветление" (МВтч), 2005-2020 
 

 

 

 

Фиг. 10 Емисии СО2 в сектор "Общински сгради и съоръжения" и "Общинско 

осветление" (т СО2), 2005-2020 
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Информацията за промяната на крайното енергийно потребление и емисиите е 

изнесена подробно в таблица 5: 

Табл. 5 Енергоносители и техните въглеродни емисии в сектор „Общински сгради и 

съоръжения“ за 2005 г. – 2020 г. 
 

 Общински сгради и съоръжения 

 2005 2020 Ръст 

 КЕП СО2 КЕП СО2 КЕП СО2 

Електрическа енергия 21 542 17 643 19 118 15 658 11% 11% 

Топлинна енергия 14 744 4 276 8 457 2 453 43% 43% 

Природен газ 4 1 7 394 1 494 -111% -111% 

Газьол/мазут 11 691 3 262 241 67 98% 98% 

Въглища 19 7 0 - 100% 100% 

Пелети 0 0 1 390 60 -180% -180% 

Друга биомаса 

(дървесина) 

133 54 64 26 52% 52% 

Други - - 76 - - - 

Общо 48 133 
МВтч 

25 242 
т СО2 

36 739 
МВтч 

19 757 
т СО2 

- 11 394 
МВтч 

-5 485 
т СО2 

 
 

4.1.2. Крайно енергийно потребление и парникови емисии през 2005 г. и 2020 г. в 

сектор „Третичен сектор и индустрия” 

Индустрията и третичния сектор също са реализирали най-големите спестявания 

за периода 2005-2020 г. Нужно е да се отбележи, че от една страна бизнесът винаги се е 

стремял да се възползва от националните финансиращи схеми за оптимизиране и 

модернизация на технологичните си процеси, а от друга страна технологиите в 

производството напредват с бързи темпове, като ги правят по-енергийно и ресурсо- 

ефективни. Нужно е да се отбележи, че мониторинговият период през 2020 година 

съвпада с глобалната пандемия от КОВИД и множество бизнеси са били затворени през 

2019 и не са възобновили дейността си през 2020, туристическите услуги като водещи 

за общината и региона са със свит пазар и работят с частичен капацитет, както и 

глобалните кризи са предизвикали свиване по потреблението, което предизвиква и 

свиване на производството. Всички тези фактори обуславят намалената активност на 

сектора в края на мониторинговия период. 

Фигура 11 и таблица 6 представят подробното разпределение на 

енергоносителите и парниковите емисии в сектор „Третичен сектор и индустрия“ в двете 

години. 

През разглеждания период енергийният микс в сектора не се изменя значително 

– потреблението е предимно на електрическа енергия и природен газ. Към 2020 г. се 

предполага, че има ръст на индивидуални PV инсталации за собствени нужди, които не 

са обхванати от настоящите инвентаризации. 
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В периода 2005 – 2020 г., потреблението на електрическа енергия намалява с 17%, 

както и съответните емисии. Потреблението на топлинна енергия също намалява с 41%, 

съответно и генерираните емисии. Най-голямо е намалението на потребление на 

природния газ – 73%; като това се отнася и за емисиите. Общото намаление на 

енергопотреблението в сектора е 32% и 22% на емисиите. Информацията е обобщена в 

таблица 6. 

 

 
 

Фиг. 11 Енергийно потребление в сектор "Индустрия и третични сгради" (МВтч), 2005- 

2020 
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Фиг. 12 Емисии СО2 в сектор "Индустрия и третични сгради" (т СО2), 2005-2020 

 

 
Табл. 6. Енергоносители и техните въглеродни емисии в сектор „Третичен сектор и 

индустрия“ за 2005 г. – 2020 г. 
 

Третичен сектор и индустрия 

 2011 2015 Ръст 

 КЕП СО2 КЕП СО2 КЕП СО2 

Електрическа 

енергия 

374 911 307 052 312 453 255 899 -62 458 -51 153 

Топлинна 
енергия 

6 684 1 938 3 933 1 141 -2 751 -798 

Природен газ 140 000 28 280 37 576 7 590 -102 424 -20 690 

Общо 521 595 
МВтч 

337 270 

т СО2 

353 962 
МВтч 

264 630 

т СО2 

-167 633 
МВтч 

-72 641 

т СО2 

 

 

4.1.3. Крайно енергийно потребление и парникови емисии през 2005 г. и 2020 г. в 

сектор „Жилищни сгради” 

Енергийното потребление в периода 2005 г. и 2020 г. претърпява значими 

промени, а емисиите се увеличават леко. Подробна информация за сектора са 

представени във фигура 13 и таблица 7. 

В периода, потреблението на домакинствата в жилищния сектор се е 

преразпределило. Постепенното саниране на жилищата, подмяната на уредите за 

отопление, както и модернизирането на домашното оборудване с такова с по-висок 

Емисии СО2 в сектор "Третичен сектор и индустрия" (т СО2), 2005- 
2020 
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енергиен клас обуславят промяната в сектора. Има преход към използване предимно на 

електрическа енергия за отопление и ръста й надхвърля другите опции за отопление – 

централизирано топлоснабдяване, на пелети, на природен газ. Добър знак е намаляването 

на потреблението на дърва за огрев и въглища и увеличаването на собствените ВЕИ 

инсталации. Развитието на сектора трябва да се насочи към спестяване на енергия 

от въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд, стремеж към 

обновяване на отоплителните инсталации и преход към колективни форми на 

отопление, насърчаване и въвеждане на собствени ВЕИ инсталации за производство 

на електро или топлинна енергия за собствено ползване. 

Потреблението на електрическа енергия се увеличава с 31%, както и емисиите. 

Има намаление на топлината енергия от местната топлофикация (64%). Потреблението 

на природен газ и емисиите му се увеличават с 5% от 2010 г. Потреблението на въглища 

и сурова дървесина намалява с 27% и 35% съответно; през 2020 г. се отличава вече 

отоплението на пелети като алтернатива на суровата дървесина, като заемат 3% от КЕП 

на сектора. Обобщено има намаление от 16% на потреблението и увеличение на 1% на 

емисиите. 

 

 
 

 

Фиг. 13 Енергийно потребление в сектор "Жилищни сгради" (МВтч), 2005-2020 
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Фиг. 14 Емисии СО2 в сектор "Жилищни сгради" (т СО2), 2005-2020 

 

 
Таблица 7 представя влиянието на преминаването от въглища и сурова дървесина 

към електрическа енергия и модерна биомаса. Потреблението на дърва и въглища 

намалява с 35%, а на въглищата с 27%. Към 2020 г. се увеличава потреблението на пелети 

за сметка на суровата дървесина. Въпреки че генерира емисии, оползотворяването на 

отпадна биомаса води след себе си много по-малки количества изгаряна дървесина, 

заради по-високото качество на горивото и по-високия КПД на горивните системи 

Значително се увеличава потреблението на електроенергия 

– 31% и намалява използването на топлофикация – 64%. В жилищния сектор е нужно 

постепенно преминаване към нови горивни уреди и модерно отоплително гориво. 

 

 
Табл. 7 Енергоносители и генерираните въглеродни емисии в сектор „Жилищни сгради“ 

за 2005 г. – 2020 г. 
 

Жилищни сгради 

 2005 2020 Ръст 

 КЕП СО2 КЕП СО2 КЕП СО2 

Електрическа енергия 298 074 244 123 391 124 320 331 -93 050 -76 208 

Топлинна енергия 289 048 83 824 103 498 30 014 185 550 53 810 

Природен газ - - 2 460 497 - 2 460 -497 

Въглища 18 225 6 634 11 102 4 041 7 123 2 593 
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Пелети - - 21 435 922 -21 435 -922 

Друга биомаса 

(дървесина) 

 
126 166 

 
50 845 

 
81 697 

 
32 924 

 
44 469 

 
17 921 

Друго - - 5 730 - - 5 730 - 

Общо 731 513 
МВтч 

385 425 

т СО2 

617 406 
МВтч 

388 729 

т СО2 

-114 467 
МВтч 

-3 304 

т СО2 

 
 

4.1.4. Крайно енергийно потребление и парникови емисии през 2005 г. и 2020 г. в 

сектор „Транспорт ” 

Транспортът е секторът, който търпи непрекъснат растеж. Най-голям дял в него 

имат личните пътувания, които продължават да нарастват като брой и като изминато 

разстояние. Автомобилния фонд се обновява – забелязва се предпочитания към дизел и 

увеличен интерес към електромобили. За съжаление, въздействието върху тези процеси 

е доста ограничено. За разлика от личните превозни средства, общественият транспорт 

е претърпял основна промяна и става все по привлекателна алтернатива за градско 

придвижване. Благодарение на реализираните проекти за модернизация, община Бургас 

не само е заменила превозните средства с по-ефективни, но и е оптимизирала 

маршрутите. Общинският транспорт е с малък дял в сектора и интервенциите в него 

трябва да са насочени към електромобилност, която да се захранва от ВЕИ източници 

вместо от конвенционално електричество от мрежата. 

Фигура 15 и таблица 8 представят разпределението на енергоносителите и 

парниковите емисии в сектор „Транспорт“. Тенденцията за разпределението на 

енергията в сектора остава непроменена за периода – през 2005 г. 84% от потреблението 

и емисиите се падат на личния транспорта, а през 2020 г. делът им нараства до 89%. 

Другият по-голям принос е на общинския транспорт, който намалява от 15% през 2005 

г. на 10% през 2020 г. 
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Енергийно потребление в сектор "Транспорт" (МВтч) 
според типа превозни средства, 2005-2020 
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Фиг. 15 Енергийно потребление в сектор "Транспорт" (МВтч) според типа превозни 

средства, 2005-2020 
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Фиг. 16 Емисии СО2 в сектор "Транспорт" (т СО2) според типа превозни средства, 2005- 

2020 
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Енергийно потребление в сектор "Транспорт" (МВтч) 
по горива, 2005-2020 
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Инвентаризацията на сектора през 2005 г. не покрива всички горива адекватно. По-

прецизния метод за оценка на изменението на енергопотреблението в сектора е 

сравнение с 2010 г., като спрямо нея има намаление с 5% и съответно с 7% на 

генерираните емисии. Като цяло се осъществява увеличаване на дизеловите автомобили 

в подсектора на личните превозни средства, а през 2020 г. започва да се откроява 

тенденцията и използване на електромобили за градски предвижвания. При обществения 

транспорт се наблюдава преминаване към метан и електробуси. По отношение 

използването на дизел – то се увеличава с 10%, а това на бензин намалява с 30%. 

Увеличението на използването на метан е с близо 80%. 
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Фиг. 17 Енергийно потребление в сектор "Транспорт" (МВтч) по горива, 2005-2020 
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Емисии СО2 в сектор "Транспорт" (т СО2) по горива, 
2005-2020 
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Фиг. 18 Емисии СО2 в сектор "Транспорт" (т СО2) по горива, 2005-2020 

 

 
Табл. 8. Енергоносители и техните въглеродни емисии в сектор „Транспорт“ за 2010 г. – 

2020 г. 
 

 2010 2020 Ръст 

 КЕП СО2 КЕП СО2 КЕП СО2 

Бензин 158 886 39 722 111 806 27 951 47 080 11 770 

Дизел 118 123 31 657 129 634 34 742 -11 511 -3 085 

Природен газ 25 961 5 244 46 491 9 391 -20 530 -4 147 

Електрическа 

енергия 

 

2 300 
 

1 884 
 

1 510 
 

1 237 
 

790 
 

647 

Общо 610 540 
МВтч 

52 714 

т СО2 

211 451 
МВтч 

7 3321 

т СО2 

31 658 
МВтч 

10 370 

т СО2 

 
 

4.1.5. Местно производство на енергия и възобновяеми енергийни източници през 

2005 г. и 2020 г. 

От 2005 г. до 2020 г. местното производство на енергия се е разширило. Започва 

по-усилено изграждане на слънчеви и вятърни централи за електрическа енергия, които 

отдават в мрежата; увеличава се и броя на индивидуалните инсталации за собствено 

потребление. След 2010 г. когенерацията на Топлофикация Бургас внедрява и 

производство на топлинна енергия на биомаса, с което диверсифицира производството 

на топлинна и електрическа енергия. Потреблението на дърва за огрев в общината 

намалява и частично се заменя от по-устойчива биомаса. Таблица 9 представя местното 

производство на енергия, в т.ч. и ВЕИ, в община Бургас за периода 2005 г. до 2020 г. 
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Фиг. 19 Местно производство на енергия, община Бургас, 2005 - 2020 г. 

 

 

Производството на топлинна и електрическа енергия от когенерацията на 

топлофикация Бургас намалява с 35%, поради свитото потребление. През 2005 г. 

местното производство на енергия е концентрирано най-вече в използването на сурова 

дървесина за отопление от населението, като към 2020 г. неговото потребление спада с 

една трета. Забелязва се тенденция за намаляване потреблението на сурова дървесина и 

замяната й с модерна биомаса. След 2010 г. започва да се отличава производството на 

вятърна и слънчева енергия, която нарастват над 10 пъти. 

Като цяло, за разглеждания период производството на енергия от ВЕИ нараства 

над 9%, имайки предвид, че множество индивидуални инсталации за собствено ползване 

не са инвентаризирани. Ако се отчете и производството на когенерацията, нарастването 

ще е около 12%. 

Табл. 9 Местно енергийно производство и ВЕИ за 2005 г. и 2020 г. 
 

 Местно 

производство 

2005 (МВтч) 

Местно 

производство 

2010 (МВтч) 

Местно 

производство 

2015 (МВтч) 

Местно 

производство 

2020 (МВтч) 

Ръст 

(%) 

Когенерация - - 66 000 42 819 -35% 

 
ВЕИ 

ВтЕЦ - 674.22 847.4 682 1% 

ФтЕЦ - 5.132 4314.9 5 348 1 041% 

Пелети - - 20 910 22 825 9% 

Сурова 126 299 107 499 87 546 81 761 -35% 

Местно производство на енергия, община Бургас, 2005 - 2020 г. 
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 дървесина      

Общо ВЕИ 126 299 100 742 116 915 116 346 -8% 

Процент ВЕИ 

от КЕП 

8% 9% 8% 9% - 

 
 

4.2. Прогнози и алтернативни сценарии за развитието на крайното енергийно 

потребление и емисиите парникови газове до 2030 г. 

В периода от 2005 г. до 2020 г. има намаление от 14% на енергийното потребление 

и 7% намаление на парниковите емисии. Делът на местното производство на енергия 

нараства от 8% на 12%. 

Най-голямо намаление има „Третичен сектор и индустрия“ – 168 ГВтч или 32%, 

а по-малко абсолютно намаление сектор „Общински сгради и съоръжения“ – 13 ГВтч 

или 21%. При жилищния сектор има намаление от 114 ГВтч на потреблението, но 

увеличение на емисиите с 3 хил. т. СО2. Секторите на общинското осветление и на 

транспорта бележат увеличение за периода. 

Целите през 2030 г. са дефинирани на база на поставените цели от Конвента на 

кметовете и представляват допълване на постигнатите цели до 2020 г. За тяхното 

достигане са нужни амбициозни мерки по отношение на сградния фонд и мерки за 

насърчаване използването на обществения транспорт и другите алтернативни 

придвижвания, за да се намали ръстът на енергопотреблението в сектор „Транспорт“ към 

2030 г. 

Табл. 10 Достигане на целите 2030 г. спрямо достигнатите спестявания до 2020 г. 
 

 Общо 

Изпълнение цел 2020 г. 
За достигане през 2030 г. 

 Енергийни 

спестявания 

2020 

Дял на 

ВЕИ 

Спестени 

емисии 

2020 

Енергийни 

спестявания 

до 2030 

Дял на 

ВЕИ 

Спестени 

емисии до 

2030 

Общински сгради 

и съоръжения 

11 ГВтч 159 ГВтч 
12% 

7 хил. т. 
СО2 

171 ГВтч 165 ГВтч 
32% 

266 хил. 

т. СО2 

Третичен сектор 

и индустрия 

168 ГВтч 73 хил. т. 
СО2 

Жилищен сектор 114 ГВтч -3 хил. т. 
СО2 

Транспорт -86 ГВтч -1 хил. т. 

СО2 

ВЕИ 
производство 

116 ГВтч -21 хил. т. 

СО2 

 
 

Общото намаление от поне 32.5% на енергопотреблението до 2030 г. трябва да е 

488 ГВтч, като до 2020 г. са достигнати 317 ГВтч или 64% от целта. Така за периода до 

2030 г. трябва да се постигне намаление с още 171 ГВтч енергия. По отношение на 

емисиите за достигане на намаление от поне 40%, те трябва да намалеят с около 320 хил. 

т., като до 2020 г. намалението е от 54 хил. тона или само 17%. До 2030 г. остават 
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за намаляване 266 хил. тона парникови емисии. Ръстът на дела на ВЕИ от 2005 г. до 2020 

г. е от 8% на 12%, което е недостатъчно за постигане на целта от поне 32% дял на ВЕИ 

до 2030 г. За постигането на третата цел е нужно енергията, генерирана от ВЕИ да бъде 

около 324 ГВтч, тоест двойно по-голяма спрямо 2020 г. 

Спрямо анализът на трендовете на енергопотреблението в общината по сектори 

става ясно, че спрямо базовата година има енергийни спестявания от 14%, които не са 

равномерни по сектори – някои сектори са постигнали спестявания, докато други 

бележат ръст. Ако се следват тенденциите по сектори се формира „обичаен сценарий“, 

тоест проекция на енергийното потребление, парниковите емисии и дела на ВЕИ, при 

която се запазват обичайните мерки, дейности и практики по сектори. От предните 

анализи е видно, че такъв сценарий няма да е достатъчен, за да се постигнат целите до 

2030 г. Затова е формулиран „оптимистичен сценарий“, който описва допълнителни 

мерки и дейности, които да спомогнат до достигане на целите. 

 

 
 

 

Фиг. 20 Очаквани и реализирани енергийни спестявания (МВтч) по сектори 2020 - 2030, 

Община Бургас 

 

 

Обичайният сценарий предполага само 12% намаление на потреблението 

спрямо 2005 г., тоест дори леко повишение на потреблението спрямо 2020 г. Тъй като 

този сценарий запазва слабата тенденция за развитие на ВЕИ сектора, той ще достигне 

само 11% от ВЕИ целта. По отношение на емисиите, този сценарий ще постигне само 3% 

намаление спрямо 2005 г., защото не предлага значително намаление на потреблението 

и замяната му с ВЕИ. 

Реализирани и очаквани енергийни спестявания (МВтч) 
по сектори 2020 - 2030, Община Бургас 
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От друга страна, оптимистичният сценарий предлага реализирането на мерки, 

които отиват отвъд настоящите усилия за постигане на целите, но и които успяват да 

наваксат относително бавния растеж на спестяванията и на намалението на емисии и 

увеличаване дела на ВЕИ. Оптимистичният сценарий предлага мерки, които биха 

намалили крайното енергийно потребление с 489 ГВтч или 32.5%. В по-голямата си част 

предлага въвеждане на 274 ГВтч ВЕИ, които биха заместили традиционните енергийни 

източници и отделно 67 ГВтч производство от нови или разширени мощности. Така дела 

на ВЕИ от крайното потребление ще е 33.6% и ще надхвърли целта; в този сценарий две 

трети от потреблението ще се базира на ВЕИ. Мерките в оптимистичния сценарий 

обуславят намаление с 440 хил. тона парникови емисии, което е 44.9% намаление 

спрямо базовата година и надхвърля поставената цел. 

В следващите секции са представени двата сценария по сектори и 

енергоносители, както и предлаганите мерки за всеки от тях. 

 
4.2.1. Крайно енергийно потребление и парникови емисии до 2030 г. в сектор 

„Общински сгради и съоръжения” 

Секторът на общинските сгради и съоръжения бележи спад на потреблението от 

13 ГВтч или 31% спрямо базовата година, като тази тенденция се дължи най-вече на 

обновяването на общинските детски заведения и училища. Намаляло е и потреблението 

на изкопаеми горива, били са въведени индивидуални инсталации за производство на 

енергия. Отделно общинското осветление бележи ръст с около 1 ГВтч или 23% на 

потреблението на електрическа енергия. 

Фиг. 21 и 22 показват разпределението на крайното енергийно потребление в 

сектора по енергоносители за отделните сценарии, включително и ВЕИ. 
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Енергийно потребление в сектор "Общински сгради 
и съоръжения" и "Общинско осветление" (МВтч), 

2020-2030 
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Фиг. 21 Енергийно потребление в сектор "Общински сгради и съоръжения" и "Общинско 

осветление" (МВтч), 2020-2030 
 

 
 

 

Фиг. 22 Емисии СО2 в сектор "Общински сгради и съоръжения" и "Общинско 

осветление" (т СО2), 2020-2030 
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Така цялостната тенденция в сектора е за намаляване на енергопотреблението и 

ако тя се запази, обичайният сценарий ще има намаление от само 11% на потреблението 

си и 41% намаление на емисиите. 

Обичайният сценарий ще има малко намаляване на потреблението на 

електрическа енергия, което ще остане водеща за сектора, двойно намаление на 

топлинната енергия от ТЕЦ, нарастване зависимостта от природния газ, както и 

запазване в малка степен на някои изкопаеми горива. В рамките на обичайния сценарий 

се предвиждат мерки: 

 Умерената скорост на обновяване на общинския сграден фонд според 

изискванията на националното законодателство, приоритетни мерки като 

изолация и смяна на прозорци, смяна на горивна база, 

 Умерено внедряване на ВЕИ мощности, където липсва друга алтернатива, 

 Разширяване и обновяване осветителната мрежа. 

Оптимистичният сценарий за развитие на потреблението в сектора предлага 

изпълнение на мерките, заложени във всички валидни енергийни одити на сгради и 

съоръжения за периода от 2023 г. до 2030 г., както и диверсифициране на енергийни 

източници с ВЕИ. Предвижда обновяване на осветлението според мерките заложени е 

съответните одити. Предвижда и допълнителни енергийни спестявания от кампании и 

промяна на поведението. Цялостно сценарият премахва зависимостта от изкопаемите 

горива, включително и от природния газ, както и ограничава неефективното ползването 

на дърва за огрев. Преразпределя потреблението им към електрическа енергия, топлинна 

енергия, пелети и ВЕИ. Оптимистичният сценарий цели не само максимално намаляване 

на потреблението, но и замяната му с ВЕИ. Предвижда около 29% от потреблението на 

сектора да е базирано на ВЕИ за електрическа и топлинна енергия, в т.ч. отопление и 

БГВ. Оптимистичният сценарий ще осъществи цялостно намаление от 42% на 

потреблението спрямо базовата година и около 72% намаление на емисиите парникови 

газове. 

В рамките на оптимистичният сценарий се препоръчват редица мерки: 
 

 Поетапно премахване на използването на изкопаеми горива и замяната им 

с ВЕИ мощности за електрическа и топлинна енергия във всички 

общински сгради; 

 Приоритетно внедряване на ВЕИ производство за собствени нужни и 

отдаване в близки енергийни общности (енергийно позитивни зони); 

 Обновяване на общинските сгради до енергиен клас А и/или А+; 

 Приоритетно обновяване на сгради с висок специфичен разход на енергия 

(kWh/m2/a); 

 Приоритетна подмяна на отоплителни инсталации, използващи изкопаеми 

горива (в т.ч. газьол/нафта, въглища, природен газ), енергоизточници с 

ниска калоричност и неефективно изгаряне (в т.ч. 
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4.2.2. Крайно енергийно потребление и парникови емисии до 2030 г. в сектор 

„Третичен сектор и индустрия” 

Третичният сектор и индустрията имат значително намаление на потреблението от 32% 

спрямо базовата година и до голяма степен потреблението й е оптимизирано 

посредством енергийна ефективност на производствените обекти и модернизация на 

оборудването. Предвид кризата през 2019 и 2020 г. се очаква част от сектора да остане 

затворен, а друга част да преустанови ползването на природен газ, който е втория най- 

голям енергоносител в сектора. При инвентаризациите не са отчитани ВЕИ мощностите 

за производство на енергия за собствени нужди, защото няма регистър, който да ги 

описва. Очаква се броят на тези инсталации да нарасне предвид предлаганото 

финансиране по Плана за устойчивост. 

Фиг. 23 и 24 показват разпределението на крайното енергийно потребление в 

сектора по енергоносители за отделните сценарии, включително и ВЕИ. 

дърва за огрев), горива причиняващи замърсяване на атмосферния въздух 

(в т.ч. въглища и дърва за огрев); 

 Приоритетно обновяване на социално значими сгради, които са с лош 

комфорт на обитавате (социални заведения, образователни заведения); 

 Внедряване на системи за вентилация, включващи високоефективна 

рекуперация; 

 Създаване на регистър на ВЕИ инсталациите в общинските сгради, в т.ч. 

тяхната техническа спецификация, капацитет и производство на енергия; 

 Създаване на регистър и система за мониторинг на ВЕИ производството от 

общински ВЕИ инсталации; 

 Изграждане на система за мониторинг на енергийното потребление и 

производство в реално време; 

 Изграждане на системи за сграден мениджмънт и най-вече управление на 

енергийното потребление (електрическа енергия, топлинна енергия, 

природен газ, ВЕИ производство) на отделни сградни системи; 

 Онлайн регистър за системно записване на потреблението на други горива 

по сгради (пелети, др.); 
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Фиг. 23 Енергийно потребление в сектор "Третичен сектор и индустрия" (МВтч), 2020- 

2030 
 

 
 

 

Фиг. 24 Емисии СО2 в сектор "Третичен сектор и индустрия" (т СО2), 2020-2030 

 

 
Макар и да се очаква по-сериозна промяна в сектора, обичайният сценарий 

показва 23% намаление на потреблението и 39% намаление на емисиите. Този 
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сценарий запазва използването на природен газ, без да го преразпределя към други 

енергоизточници. Не разглежда и засилено внедряване на ВЕИ. 

Мерки, предвидени в обичайния сценарий са: 
 

 Обновяване на индустриални обекти 

 Модернизиране на производственото оборудване 

 Внедряване на енерго- и ресурсно- ефективни технологии 

Оптимистичният сценарий разглежда по-малко намаление на енергийното 

потребление в сектора за сметка на засилено внедряване на ВЕИ за производство на 

електрическа енергия за собствено ползване. Той цели намаляване на зависимостта от 

природен газ максимално. Сценарият цели само 15% намаление на енергийното 

потребление от 2020 г., но и 41% замяна на конвенционалните източници с ВЕИ. Така 

намалението на емисиите ще е 61% и ще е по-голямо от това на обичайния сценарий, 

макар че той от своя страна предлага по-голямо намаление на потреблението. 

Оптимистичният сценарий предлага следните мерки: 
 

 

 

 

4.2.3. Крайно енергийно потребление и парникови емисии до 2030 г. в сектор 

„Жилищни сгради” 

Традиционно жилищният сектор има най-голям дул от крайното енергийно 

потребление и парниковите емисии и така има най-голям потенциал за спестявания и 

трансформация. 

От 2005 г. до 2020 г. крайното потребление на домакинствата е намаляло с 16% 

като потреблението на електрическа енергия е нараснало значително, особено за 

отопление и охлаждане, а потреблението на дърва за огрев и въглища намалява. За 

периода плавен ръст бележат използването на топлинна енергия от ТЕЦ и природен газ. 

Нараства броя на индивидуални соларно-термални инсталации за БГВ. Предвид 

демографското развитие, не се очаква сектора да претърпи значителна промяна. 

Скорошните кампании за обновяване на жилищата и отоплителните инсталации са с 

ефект, по-малък от очаквания по отношение на спестяванията. 

 Ускорено енергийно обновяване на индустриалните обекти 

 Модернизиране на производственото оборудване 

 Внедряване на енерго- и ресурсно- ефективни технологии 

 Внедряване на енергиен мониторинг и мениджмънт по ISO 50 001 в 

предприятията 

 Ускорено въвеждане на PV и комбинирани соларни технологии за 

производство на електрическа и топлинна енергия, използване на отпадна 

топлина 

 Оползотворяване на отпадъци и отпадъчни материали за енергия 
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Фиг. 25 Енергийно потребление в сектор "Жилищен сектор" (МВтч), 2020-2030 
 

 
 

 

Фиг. 26 Емисии СО2 в сектор "Жилищен сектор" (т СО2), 2020-2030 
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Обичайният сценарий запазва тенденциите за потреблението на домакинствата 

за плавен преход към ползване на електрическа енергия и бавен подем на алтернативни 

горива. Обичайният сценарий предвижда незначителни спестявания по отношение на 

потреблението, запазване на изкопаемите горива и дървата за огрев, но и тяхното плавно 

намаляване предвид програмите за подкрепа за замяна на отоплителните уреди. Той 

предвижда умерено нарастване на броя слънчеви колектори за собствени нужди. 

Цялостно обичайният сценарий ще допринесе за 16% намаление на енергийното 

потребление и 14% дял на ВЕИ в сектора. В дела на ВЕИ се включват и дървата за огрев, 

които макар и добити устойчиво, не се оползотворяват устойчиво. 

Обичайният сценарий предлага някои мерки в сектора: 

 Умерен темп на обновяване на индивидуални жилища и цели блокове 

 Подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво 

 Отлив от използването на природен газ за битови нужди 

 Умерен темп на увеличаване на броя индивидуални ВЕИ инсталации 

Оптимистичният сценарий предлага по-радикални мерки по отношение на 

жилищния сектор. Поетапно ограничение на домакинства за използването на природен 

газ, въглища и дърва за огрев; пълно изпълнение на програмата за замяна на 

отоплителните уреди и политика за премахване на ползването на твърдо гориво за 

отопление. Това потребление ще премине основно към използване на електрическа 

енергия, пелети и централизирано топлоснабдяване. Сценарият предвижда и по- 

засилено внедряване на слънчевите панели за битова гореща вода и PV панелите за 

собствено производство на енергия, така както е заложено в Плана за възстановяване. 

Предвижда се по-усилено обновяване на сградния фонд с по-високи изисквания към 

енергийния статус на сградите и задължително внедряване на ВЕИ. В допълнение към 

сценария се предвиждат кампании за намаляване на енергийната бедност и промяна на 

навиците. Цялостно сценарият ще допринесе за 39% намаление на крайното енергийно 

потребление и 36% намаление на парниковите емисии. 

Оптимистичният сценарий предлага някои мерки в сектора: 
 

 Усилено обновяване на едно фамилни и многофамилни сгради 

 Приоритетно обновяване на сгради с нисък енергиен клас 

 Приоритетно обновяване на по-големите многофамилни сгради 

 Пълна замяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво 

 Въвеждане на преходна политика за сухи дърва за огрев до пълната им 

забрана за изгаряне в неефективни уреди за отопление 

 Намаляване на енергийната бедност чрез кампаниране 

 Насърчаване на индивидуални ВЕИ инсталации – соларно-термални и PV 

инсталации, 

 Създаване на общински регистър на жилищни ВЕИ инсталации за 

собствено ползване 

 Замяна на старите електроуреди 

 Промяна на поведението 
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4.2.4. Крайно енергийно потребление и парникови емисии до 2030 г. в сектор 

„Транспорт” 

Секторът на транспорта търпи непрекъснат ръст от 2005 г. насам. Броят на 

личните автомобили се повишава, изминатото разстояние се повишава, броят на 

индивидуалните пътувания на по-кратки разстояния също. Това цялостно обуславя 

нарастващото потребление в сектора. От друга страна, има преразпределение на вида 

горива, които се използват в обществения и частния транспорт, което спомага за 

задържане и пренебрежимо намаление на емисиите парникови газове. 

За периода от 2010 г.4 потреблението на горива в сектора е намаляло с 5%, а 

емисиите със 7%. В общинския транспорт се преминава към използване на дизелови 

автомобили, а в последния мониторингов период от 2015 г. до 2020 г. започва и смяна 

към електромобили. По отношение на обществения транспорт се забелязва тенденция 

към преминаване към метанови и електробуси; маршрутите са оптимизирани и са 

променени транспортните схеми. Това значително намалява потреблението е сектора с 

около 32%, а емисиите с 37%. При личния транспорт няма особена промяна на 

потреблението и емисиите – има преразпределение на ползвани горива в полза на дизела 

спрямо бензина, появяват се първите лични електромобили и хибриди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 За сравнение се приема 2010 г., а ни базовата 2005 г., защото в нея липсват данни и инвентаризация 

както на градския, така и на личния транспорт. 
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Фиг. 27 Енергийно потребление в сектор "Транспорт" (МВтч), 2020-2030 
 

 
 

 

Фиг. 28 Емисии СО2 в сектор "Транспорт" (т СО2), 2020-2030 
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Обичайният сценарий запазва тенденциите за развитие от 2010 до 2020 г. за 

повишаване на потреблението на горива и така достига до 28% ръст на потреблението, 

като най-силно е при природния газ. Дизелът също ще бележи ръст, а бензинът ще остане 

с по-малък дял в потреблението. Развитието на електромобилността ще е умерено. 

Цялостно обичайният сценарий ще има повишение на парниковите емисии от 26%. 
 

Мерките, които се предвиждат в този сценарий са: 
 

 Плавно обновяване на общинския автопарк с електромобили 

 Допълнителна замяна на общинския обществен транспорт с автобуси на 

метан и електробуси 

 Осигуряване на автобуси на метан за междуградските пътувания 

Оптимистичният сценарий предвижда намаляване на потреблението на горива, 

като изключва до голяма степен потреблението на природен газ и насочва потреблението 

на електрическа енергия за е-мобилност към ВЕИ производство. Залага и по-бързи 

темпове на развитие на електромобилността. Цялостно сценарият може да постигне 30% 

намаление на потреблението на горива и 29% намаление на парниковите емисии. 

Оптимистичният сценарии предлага следните мерки: 
 

 

 

 

4.2.5. Местно производство на енергия и възобновяеми енергийни източници през 

2020 г. и 2030 г. 

В периода от 2005 г. до 2020 г. има ръст на дела на ВЕИ спрямо крайното 

енергийно потребление от 9% на 14%, което обаче не е достатъчно за достигане на 

целите. В периода се осъществява диверсифициране на производството от когенерацията 

с биомаса, което я прави част от ВЕИ баланса на общината. Нараства броя на PV 

парковете, които продават в мрежата, а броя на вятърните централи не са променя 

значително. Нараства и броя на индивидуалните ВЕИ инсталации, за които няма 

инвентаризация и голяма част от тях не са отчетени в общинските планове за енергийна 

ефективност и ВЕИ. Намалява дела на ползване на дърва за огрев за сметка на ползването 

на пелети. 

 Създаване на ВЕИ зарядни станции 

 Насърчаване преминаването към електромобилност в обществения и 

личния транспорт 

 Кампании за алтернативно придвижване 

 Допълнителна замяна на общинския обществен транспорт с автобуси на 

метан и електробуси 

 Осигуряване на автобуси на метан за междуградските пътувания 
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Обичайният сценарий следва тези тенденции и бележи намаляване на 

производството на когенерацията, като инсталацията с най-голям принос към ВЕИ 

производството в общината. Той ще забави отхвърлянето на твърдото гориво за 

отопление в жилищния сектор и няма да насърчи преминаването към алтернативно 

отопление. Според сценария няма да има насърчаване на реализиране на собствени ВЕИ 

инсталации и така техния темп на развитие ще остане скромен. Обичайният сценарий ще 

постигне намаление на производството на ВЕИ енергия в общината спрямо 2005 г. и 

също така ще намалее като относителен дял на ВЕИ от крайното енергийно потребление 

– от 14% през 2020 г. на 11% през 2030 г. 

Мерки, предвиждани от обичайния сценарий са: 
 

 Изпълнение на програмата за замяна на отоплителните уреди 

 Изпълнение на програма за собствени PV инсталации 

 Постепенно внедряване на ВЕИ инсталации в общинските сгради 

Оптимистичният сценарий залага на ръст на производството на ВЕИ енергия от 

когенерацията, тоест нейното допълнително диверсифициране с биомаса; не изключва 

намаляване на потреблението на топлинна енергия – така ще се даде приоритет за 

производство на ВЕИ мощностите. Предвижда пълно преминаване от дърва за огрев към 

пелети като алтернативен ВЕИ източник на отопление. По-силно въвеждане на слънчеви 

колектори за битова гореща вода и насърчаване на въвеждането на PV инсталации за 

собствено ползване. Сценарият предвижда ръст на PV парковете и малък ръст на 

производството от вятърните централи. В сценария са предвидени и някои индустриални 

инсталации за производство на енергия за собствени нужди. 

Оптимистичният сценарий ще бележи двоен ръст на ВЕИ производството спрямо 

2020 г. и така ще постигне 33.6% дял на ВЕИ, с което ще надхвърли целта от 32% до 2030 

г. 

Оптимистичният сценарий предлага мерки: 
 

 Насърчаване на изграждане на частни ВЕИ инсталации за производство 

на електрическа и топлинна енергия 

 Насърчаване на преминаване от твърдо гориво към пелети за отопление, 

забрана за ползване на твърдо гориво за отопление 

 Усилено внедряване на ВЕИ инсталации в общинските сгради и 

съоръжения 

 Сътрудничество с топлофикация за диверсифициране на производството 

към ВЕИ 

 Подробен регистър на ВЕИ инсталациите в общината 
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Местно производство на енергия, община Бургас, 2020 - 2030 
г. 
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Фиг. 29 Местно производство на енергия, община Бургас, 2020 - 2030 г. 

 

 

4.3. Пътна карта за постигане на целите 2030 на община Бургас за периода 2021 – 

2030 г. 

За периода 2005 – 2020 г. има намаление от 317 ГВтч на крайното енергийно 

потребление на община Бургас, което представлява 65% от целта. Прогнозното крайно 

потребление за 2030 г. се основава на въвеждане на мерки от оптимистичния сценарий 

във всички сектори и достигане на още 171 ГВтч спестявания. 
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Фиг. 30 Намаление на крайното енергийно потребление (ГВтч) по сектори 2005 -2020, 

Община Бургас 

 

 

4.3.1. Пътна карта за постигане на целите за енергийна ефективност до 2030 на 

община Бургас 

Целта за енергийна ефективност на община Бургас, заложена в Плана за 

устойчиво енергийно развитие е била 21%, като не е напълно достигната към 2020 г. В 

новия план за енергия и климат тази цел става поне 32.5%, което означава, че спестената 

енергия трябва да е над 171 ГВтч, за да се достигне целта. Така при крайно енергийно 

потребление през 2020 г. от 1 186 хил. МВтч то трябва да намалее до 1 015 хил. МВтч, 

т.е. с 171 МВтч. 

За периода 2005 – 2020 г. спестяванията в сектор „Индустрия“ допринасят 

значително за понижаване на крайното енергийно потребление. За периода секторът е 

променил енергийния си микс, постигнал е енергийна ефективност на производството, 

въвел е ВЕИ, възползвал се е от европейски и национални програми за финансиране на 

енергоспестяващи мерки. Така неговия значим потенциал за промяна е малък и до 2030 

г. се очаква преструктуриране на използването на горива и въвеждането на ВЕИ. В 

секторите на общинските сгради и осветление има все още има потенциал за 

спестявания, особено при залагане на по-високи изисквания за енергийните 

характеристики на сградите и съоръженията за обновяване. Потенциалът в този сектор 

е за по-засилено внедряване на соларно-термални инсталации за производство на 
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битова гореща вода, както и PV-инсталации за производство на електрическа енергия за 

собствено ползване. Също така замяна на изкопаемите горива и дървата за огрев с пелети 

също ще допринесе за засилване на ВЕИ в сектора и повишаване на неговата енергийна 

ефективност. По отношение на жилищния сектор, потенциалът за спестявания е най-

голям, но и най-труден за достигане. Най-голям дял от спестяванията в сектора ще бъдат 

добити посредством обновяването му и обновяване на отоплението; в бъдеще се очаква 

и национално финансиране и за индивидуални ВЕИ инсталации за битови нужди. В 

допълнение са възможни множество кампании за промяна на поведението и намаляване 

на енергийна бедност. През миналия период, секторът на транспорта претърпява ръст на 

потреблението, който с оглед на перспективата до 2030 г. е неизбежен; но може да бъде 

забавен. С правилното послание и кампании за промяна на пътническото поведение, 

кампании за алтернативно придвижване, както и насърчаване на е-мобилността, ръстът 

може да се забави. 

От фиг. 31 е видно, че ако през периода 2005 – 2020 г. водещ сектор в 

енергийните спестявания е бил индустрията и третичните обекти, то през периода 2020 

– 2030 г. основните спестяванията ще бъдат реализирани посредством мерки, свързани с 

жилищния сектор – и най-вече неговите сгради. 

 

 
 

 

Фиг. 31 Енергийни спестявания (МВтч) по сектори 2020-2030, община Бургас 
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В таблица 11 са представени потенциалните спестявания по предложените мерки 

в оптимистичния сценарии, като те са обобщени за яснота: 

Табл. 11 Сценарии за енергийни спестявания по сектори според Оптимистичния 

сценарий, община Бургас 2030 г. 
 

Сектор    

 

 

 
Общински 

сгради и 

съоръжения 

Мерки МВтч  

Енерго-ефективно обновяване на сгради 14 630  

Обновяване на отоплението 3 632  

Енерго-ефективно обновяване на осветлението 4 939  

Въвеждане на ВЕИ за собствено производство на 

електрическа енергия 

3 357  

Въвеждане на ВЕИ за собствено производство на 

топлинна енергия 

3 451  

ВЕИ осветление 1 991  

 

 
Третичен 

сектор и 

индустрия 

Мерки МВтч  

Енерго-ефективно обновяване на сгради 181 075  

Ускорена модернизиция на отоплението - 1967  

Въвеждане на ВЕИ за собств. производство на ел. 

енергия 

109 358  

Въвеждане на ВЕИ за собствено производство на 
топлинна енергия 

15 031  

 

 

 

 

 

Жилищен 

сектор 

Мерки МВтч Домакинства 

Обновени жилища (15%) 51 797 12 950 

Собствено/индивидуално обновяване (3%) 11 099 2 774 

Други мерки (??%) 22 605 5 651 

Намаляване на енергийната бедност (39%, 600 
кВтч/дом) 

20 061 33 435 

Насърчаване на индивидуални ВЕИ инсталации --  

…слънчеви бойлери (23%) 39 112 19 556 

…PV панели (3%) 22 920 2 865 

Промяна на поведението (7%) 6 018 6 018 

Замяна на старите електроуреди (33%) 14 043 28 086 

Допълнителна нужда за обновяване (3%) 11 099 2 774 

 
Транспорт 

Мерки МВтч  

Промяна на пътническото поведение 29 057  

Кампании за алтернативно придвижване 26 323  

Насърчаване на е-мобилност 6 510  

 
 

Сред основните инструменти за изпълнение на предвидените мерки са следните 

национални програми и възможности за финансиране: 

 

Националната програма „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ 

Към 2022 г. са сключени 205 договора за целево финансиране по Националната 

програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, които 

представляват около 25 000 жилища. Спестяванията от въвеждането на мерки за 
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енергийна ефективност (подмяна на дограма и полагане на външна топлоизолация) ще 

допринесе за близо 130 ГВтч енергийни спестявания. За периода 2022 – 2030 г. се изисква 

обновяване на още близо 13 000 домакинства или 51 ГВтч. 

За периода 2022 – 2030 г. се очаква и 6% от жилищата да предприемат 

самостоятелни дейности по обновяване извън Националната програма. Енергийните 

спестявания от тези 5 400 жилища са около 22 ГВтч. 

В допълнение към Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради Община Бургас може да насърчи населението за 

въвеждане на допълнителни мерки. 

 
Въвеждане на ВЕИ инсталации сред населението 

 

По отношение на използването на дърва и въглища за отопление от населението 

се предвижда замяната му с алтернативни уреди като финансиране е осигурено за 2 4000 

домакинства, а до момента е осъществена смяна в 700 домакинства. Предвижда се 

замяната на електрическите бойлери за БГВ със слънчево- термални колектори при 19 

хиляди домакинства (23%). 

За собствено производство и консумация на електрическа енергия се предвижда 

реализирането на близо 2 800 индивидуални PV инсталации (3%) по предвидените 

средства в Плана за устойчивост. Приносът на ВЕИ инсталациите за БГВ и електрическа 

енергия ще е съответно 39 и 23 ГВтч. 

 
Кампании за промяна на енергийното поведение сред населението 

 

Прогнозно около 33 435 домакинства (39%) могат да бъдат обхванати от 16 

кампании (по две всяка година до 2030 г.) за подпомагане на енергийно бедни 

домакинства, тоест всички домакинства на твърдо гориво и още половината от целта, 

отопляващи се на друг източник. Очакваните енергийни спестявания са 6 018 МВтч като 

се предвижда пълна замяна на твърдото гориво и всяко домакинство да получи 

енергоспестяващи устройства, които да намалят потреблението му със средно 600 

кВтч/год. 

Допълнителни спестявания ще бъдат постигнати чрез насърчаване на населението 

към промяна на енергийното потребление и подмяна на старите електроуреди. 

Кампаниите за тези мерки ще адресират около една трета от домакинствата и ще 

допринесат за около 20 ГВтч до 2030 г. 
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Фигура 32 представя разпределение на енергийните спестявания по години до 

2030 г. 
 

Фиг. 32 Енергийни спестявания (МВтч) по сектори 2022-2030, Община Бургас 

 

 

4.3.2. Пътна карта за постигане на целите за увеличаване на дела на ВЕИ до 2030 

на Община Бургас 

Целта за увеличаване на дела на ВЕИ в община Бургас е поне 32% до 2030 г. 

Предвидените мерки за въвеждане на ВЕИ могат да постигнат 33.6%. 
 

През базовата година делът на ВЕИ е бил 126 ГВтч, или 9% от крайното енергийно 

потребление като изцяло е бил съставен от потреблението на дърва за огрев. Липсва и 

регистър за всички индивидуални инсталации за ВЕИ производство в периода, но 

вероятно техния принос е малък. През 2020 г. делът на ВЕИ достига 116 ГВтч или 14% 

от крайното енергийно потребление и е значително диверсифициран – когенерацията 

произвежда комбинирана енергия на биомаса, има индивидуални и битови инсталации 

за производство на електрическа енергия и битова гореща вода, вятърните централи са 

постигнали своя потенциал, ползването на биомаса за отопление преминава към пелети. 

Въпреки това преходът за периода не е достатъчен за постигане на целите. Благодарение 

на предвидените финансови механизми за насърчаване на домакинствата и нуждата на 

индустрията от енергийна независимост, може да се предположи, че делът на ВЕИ ще 

продължава по-бърз темп на разрастване до 2030 г. 

През 2030 г. се предвижда с въвеждането на слънчево термални и фотоволтаични 

инсталации, както и с преминаването към пелети за битово отопление да се достигнат 

274 ГВтч енергия от ВЕИ, което е около 80% от цялото производство на ВЕИ. 
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Когенерацията ще има принос от около 55 ГВтч, а другите ВЕИ инсталации – 12 ГВтч. 

Към 2030 г., общото производство от ВЕИ ще е 341 ГВтч. 

Обобщено, приносът на когенерацията и други ВЕИ инсталации в община 

Бургас са представени в таблица 12. 

 
Табл. 12 ВЕИ принос към енергийния баланс на община Бургас, 2020 - 2030 г. 

 

 2020 
(МВтч) 

2030 
(МВтч) 

Когенерация 42 819 55 664 

Процент когенерация от КЕП 3% 5% 

ВЕИ инсталации   

ВтЕЦ 682 716 

ФтЕЦ 5 348 10 696 

Слънчево термални инсталации 
(инд.потребление) 

5 730 51 184 

Фотоволтаични инсталации 
(инд.потребление) 

- 149 634 

Пелети 20 910 73 198 

Сурова дървесина 81 761 - 

Процент ВЕИ инст. от КЕП 10% 28% 

ОБЩО: 159 165 341 092 

Процент от КЕП 14.5% 33.6% 

 

Фигура 33 представя темпа за увеличение на производството на енергия от ВЕИ 

по години до 2030 г. 
 

 
 

Фиг. 33 Увеличаване на производството на ВЕИ по сектори 2022-2030, Община Бургас 
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4.3.3. Пътна карта за постигане на целите за намаляване на емисиите парникови 

газове на целите 2030 на Община Бургас 

Целта за намаляване на емисиите парникови газове на община Бургас, заложена 

в Плана за енергия и климат спрямо изискванията на инициативата Конвента на 

кметовете е поне 40% до 2030 г. През базовата година емисиите са били 800 хил. т. СО2, 

което означава, че до 2030 г. те трябва да намалеят с 320 хил. т. СО2, т.е. да станат под 

480 хил. т. СО2. Към 2020 г. емисиите са намалели до 746 хил. т. СО2, с 7%; и до 

достигане на целта остават 266 хил. т. СО2. Те ще бъдат постигнати с реализиране на 

мерките, посочени в частта за постигане на целите за енергийна ефективност. През 

2030 г. прогнозното намаление на емисиите ще е до 440 хил т. СО2 и те ще бъдат около 

44.9% от базовата година, с което ще се надмине заложената цел. 

Таблица 13 представя как промяната на енергийния микс през 2005 г., 2020 г. и 

2030 г. се е отразила върху парниковите емисии. Най-голямо ще е намалението в 

общинския сектор от 11 хил. т. СО2 след въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност, следван от индустрията и жилищния сектор. 

 
Табл. 13 Намаление на парниковите емисии по енергоносители след въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност, община Бургас 
 

Енергоносител 2005 
(хил. т. СО2) 

2020 
(хил. т. СО2) 

2030 
(хил. т. СО2) 

 

Електрическа енергия 568 818 593 124 363 001 

Топлинна енергия 90 038 33 607 29 454 

Природен газ 28 281 18 972 4 689 

Газьол 3 262 67 - 

Въглища 6 641 4 041 - 

Пелети - 981 3 148 

Друга биомаса 

(дървесина) 

50 898 32950 - 

Бензин 23 581 27951 20 600 

Дизел 29 133 34 742 27 688 

ОБЩО: 800 651 746 436 448 579 

 

 

Общото намаление на емисиите от 297 хил. т. СО2 представлява 92% от нужното 

намаление за постигане на целта. След насърчаването и въвеждането на нови ВЕИ 

инсталации, избегнатите емисии ще бъдат както следва: 

Табл. 14 Избегнати емисии след насърчаване на ВЕИ инсталации, община Бургас 
 

 2020 
(хил. т. СО2) 

2030 
(хил. т. СО2) 

Когенерация 23 743 30 866 

ВЕИ инсталации   

ВтЕЦ 558 586 

ФтЕЦ 4 380 8 760 
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Слънчево термални инсталации 
(инд.потребление) 

 

1 662 
 

14 843 

Фотоволтаични инсталации 
(инд.потребление) 

 

- 
 

122 549 

Пелети 9 198 29 499 

ОБЩО избегнати емисии: 39 542 207 105 

Процент от общите емисии 5% 47% 

Процент от общите емисии (изкл. 
когенерацията) 

2% 40% 

 
 

Обобщено намалението на емисиите в периода 2022 – 2030 г. е представено във фигура 

34: 
 

 
 

Фиг. 34 Намаляване на емисиите (т СО2) по сектори 2022-2030, Община Бургас 
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4. Уязвимост и риск от климатичните промени. Оценка на адаптивния 

капацитет 

Влиянието на глобалното затопляне и климатичните промени вече се наблюдава в 

почти всички сфери на стопанската и човешката дейност. Според Европейската агенция 

по околна среда (EEA, 2012a) очакваното повишение на средните температури на 

континента, намаляването на валежите в южните части на Европа и увеличаването им в 

северната, са факт. Освен това, в бъдеще се очаква те да се случват по-често и да са по 

интензивни (ЕЕА, 2012b) - глобалните и регионални модели за измененията в климата 

показват, че към края на 21-ви век Европа ще е с 2,5 – 4,0 °С по-топла. 

Макар и климатичните промени да са глобални феномени, които се дължат на 

сложно натрупване на дейности и процеси, техните неблагоприятни прояви (бедствия) 

се случват в райони, които са все по-гъсто населени, застроени, стопански усвоени и 

икономически обвързани. Така щетите от екстремни хидро-климатични явления, като 

наводнения, екстремно високи температури, бури предизвикани от извън тропични 

циклони, суши, градушки и др. засягат и стават грижа на местните общности. 

Тези промени подлагат на сериозно изпитание местните общности и поставят на 

дневен ред необходимостта от въвеждане на мерки за адаптиране и смекчаване, които да 

са тясно координирани с политиките за управление на риска от бедствия на различни 

нива на управление. Докато една част от предполагаемите причини за промяната в 

климата не може да бъде повлияна (промени в земната орбита, слънчевата активност, 

океанските течения, т.н.), то друга част зависи напълно от човешката дейност и търпи 

коригиране, например изгарянето на изкопаеми горива, обезлесяването, увеличаване 

броя на отглеждан добитък, производството и употребата на азотни торове в селското 

стопанство, употребата на флуорсъдържащи газове, др. 

За идентифициране на местните рискове от проява на климатични явления могат да 

се разглеждат оценки на национално и регионално ниво, който се изготвят на база 

глобални бази данни с информация и представят мащабни климатични явления, които 

обхващат по-големи територии и се наблюдават в по-дългосрочен план. 

 

5.1. Тенденции и очаквани промени в климата за България 

ОЧАКВАНИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ ЗА РАЙОНА НА БУРГАС 

 

Както територията на България, така и на община Бургас са устойчиво засегнати от 

наблюдаваните изменения в глобалният и регионален климат. Това от само себе си е 

предпоставка за динамизиране на промените и във всички останали компоненти и геосистеми 

формиращи, територията на общината и осигуряващи необходимите условия за живот на 

населението. Тези промени в географията на общината ще засегнат както качеството на живот в 

Бургас и останалите селища, обект на настоящият стратегически документ, така и социално-

икономическите условия, инфраструктурната осигуреност на общината и условията за 

функциониране на екосистемите, включително на техният капацитет за осигуряване на важни 
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екосистемни услуги. Тук е мястото да се направят някои важни уточнения по отношение оценката 

на очакваните климатични промени.  

При моделирането на очакваните климатични промени към бъдещи времеви хоризонти се 

използват стандартизирани набори от сценарии, които осигуряват сравнимост на резултатите 

от климатичното моделиране. Чрез сценариите се описват възможните траектории на бъдещото 

развитие на човечеството, които трябва да се вземат предвид на входа на използвания климатичен 

модел.  

Използването на различни сценарии при един и същи модел дава на изхода на модела 

различни резултати за очакваните климатични промени. Разработваните досега набори от 

сценарии като цяло са възприети с консенсус от международната научна общност, поради което 

са залегнали в публикуваните по различно време оценъчни доклади за изменението на климата, 

изготвяни от IPCC.  

Тъй като бъдещото развитие на човечеството е непредсказуемо, използваните сценарии не 

представляват точни прогнози, а са субективни предположения за социално-икономическото 

развитие в глобален и регионален контекст. Затова и резултатите от климатичното моделиране, 

базирани на съответните сценарии, не са точни прогнози, а хипотетични реакции на 

климатичната система в отговор на оказания върху нея антропогенен натиск, описан в 

сценариите. Поради тази причина в областта на климатичното моделиране вместо понятието 

„климатична прогноза”, се използва понятието „климатична проекция”, с което се подчертава 

несигурността в очакваните промени. Всъщност, един главните източници на несигурност на 

резултатите от моделирането на очакваните климатични промени, са използваните сценарии. 

Таблица 15 Етапи, сценарии и модели при моделиране на климатичните промени 

Главни етапи  Използвани сценарии и модели 

   

Емисии  Сценарии за бъдещето, разработени на базата на 

демографски, икономически и други модели  

  
 

Концентрации  Модели, описващи промените във въглеродния цикъл, 

химията на атмосферата (парникови газове, аерозоли) и 

др. на базата на емисиите по различните сценарии  

   

Глобални климатични промени  Глобални климатични модели, включващи субмодели, 

описващи промените в компонентите на климатичната 

система (атмосфера, Световен океан, суша, криосфера) с 

относително ниска пространствена резолюция (100 - 

200 км) по данни от наблюденията за историческия 

период и по различните сценарии за бъдещето  

   

Регионални климатични 

промени 
 Регионални климатични модели за оценка на промените 

на климатичните променливи (температура, валежи и 

др.), базирани на някой от глобалните модели, но с по-

висока пространствена резолюция ( 50 - 10 км)  

   

Очаквани въздействия на 

климатичните промени 
 Приложни модели (хидроложки, икономически и др.), 

оценяващи въздействията на очакваните климатични 
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Никой не може да каже точно с колко ще променят бъдещите емисии. Вместо да се опитват 

да предсказват бъдещето, учените занимаващи се с разработването на сценариите, се ограничават 

до избор на няколко от всички възможни траектории на бъдещото развитие. Избраните 

траектории трябва да описват в някакъв разумен диапазон бъдещите емисии на парниковите 

газове и на други компоненти с природен и антропогенен произход, оказващи въздействие върху 

климатичната система. 

Отчитайки тези особености, при моделирането и оценката на очакваните климатични 

промени в Община Бургас, е спазвана определена технологична последователност на 

използваните модели и инструменти за оценка, които са посочени в таблицата по-долу: 

При климатичното моделиране всеки сценарий допуска различни траектории на 

възможното бъдещо развитие. Затова включените сценарии в съответния набор от сценарии, 

взети заедно, покриват широка част от несигурността за бъдещите емисии, която нараства и се 

разтваря като ветрило към по-далечните бъдещи хоризонти. Трябва да се подчертае, че при 

моделиране на очакваните климатични промени на базата на различните поколения сценарии за 

различни нива на емисиите и с различни глобални модели следва да се очакват и различни 

резултати (Rogelj, et al., 20121; Glen, et al., 20132) – фиг. 5. 

                                                      
1 Източник: Rogelj, J., M. Meinshausen, R. Knutti (2012). Global warming under old and new scenarios using IPCC climate 
sensitivity range estimates. In: Nature Climate Change (www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/rogelj12natcc.pdf)  
2 Източник: Glen, P.P., et al. (2013). The challenge to keep global warming below 2 C. In: Nature Climate Change №3, 4–6 

промени върху различни сектори (води, земеделие, горско 

стопанство, екосистеми, туризъм, здравеопазване и др.) 

   

Стратегии, планове, програми  Разработване и прилагане на политики за адаптация към 

климатичните промени и смекчаване на последиците от 

тях 

http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/rogelj12natcc.pdf
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Фиг. 35 Сравнение между въглеродните емисии по сценариите IS92, SRES и 

RCP към хоризонт 2050 г. Червената точка показва оценката на емисиите 

към 2012 г., която е най-близо до сценариите RCP8.5 и IS92-F (Glen, et al., 

2013). 

 

 

5.2. Обща характеристика на съвременният климат на община Бургас 

Град Бургас попада в Черноморската климатична област на страната, чиято най-важна 

характеристика е меката и влажна зима и горещото, но относително сухо и слънчево лято. През 

зимата и есента температурата на морската повърхност е по-висока от температурата над сушата 

и въздушните маси, настъпващи от морето, са значително по-топли. Важна роля за формирането 

на климата в крайбрежната зона играе бризовата циркулация. Например, лятната бризова 

циркулация е причина за малките денонощни температурни амплитуди. Въпреки, че морето 

оказва смекчаващо влияние върху климата, макар и рядко, по нашето Черноморие се случват и 

много студени зими, каквито е имало през 1907, 1927, 1942, 1954, 1972 г., като през 1942 г. за 

кратко се образувал морски лед в Бургаския залив. 

Средногодишната температура в Бургас е 12,7 °C. Най-ниската средна месечна температура 

се регистрира през януари (1,8°C), а най-високите средни месечни температури се отчитат през 

юли и август (съответно 23,1 и 23,0°C). Средната годишна температурна амплитуда е 21,3°C 

(табл. 1). Есента (септември – ноември)  е по-топла от пролетта (март-май) средно с 3,6°C. 

Причината е, че водната повърхност по-бавно изстива и по-бавно се затопля в сравнение със 

сушата. 
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Таблица 16. Средни месечни и годишни температури 

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

(°C) 

1,8     3,4     6,0     10,8     16,0     20,4     23,1     23,0     19,4     14,6     9,6     4,7     12,7     

 

Особеностите в количеството и вътрешногодишното разпределение на валежите са тясно 

свързани с циркулацията на атмосферата и климатичното влияние на Черно море. 

Средногодишната сума на валежите възлиза на 540 мм (табл. 5.2). Във вътрешногодишното 

разпределение на валежите се открояват два месечни максимума (ноември-декември, юни) и два 

минимума (март и август). Като цяло повече валежи падат през есента и зимата в сравнение с 

пролетта и лятото. Валежите през студеното полугодие са предимно от дъжд. 

 

Таблица 17. Средни месечна и годишна сума на валежите 

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

сума 

(мм) 

45 42 35 44 48 56 40 29 36 47 60 58 540 

 

Слънчевата радиация е един от главните климатични фактори. Интензивността ѝ зависи 

главно от продължителността на деня, височината на слънцето над хоризонта и облачността. 

Важен климатичен показател в това отношение е продължителността на слънчевото греене, 

измерено в часове. Максималната средногодишна продължителност на слънчевото греене в 

страната е измерена в Сандански (2506 часа), като в сравнение с нея по Черноморието се 

регистрират по-ниски стойности – в Поморие 2275 часа, а в Бургас – 2082 часа. От данните в 

Таблица 5.3. се вижда, че максималният брой часове слънчево греене се отчитат през юли (327 

часа), а минималният – през декември (49 часа). 

 

Таблица 18. Продължителност на слънчевото греене в Бургас по месеци и общо за годината 

(часове)  

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

58 79 120 166 231 274 327 310 233 157 78 49 2082 

 

Друг важен показател е броят на дните през годината с облаци, тъй като облачната покривка 

силно влияе върху постъпващата слънчева радиация. В годишния ход на този показател ясно се 

регистрира максимум през зимата и минимум през лятото. От табл. 5.4. се вижда, че през зимата 

в Бургас облачните дни са около 50 %, докато през лятото (юли-август) преобладават случаите 

без нито един ден с облаци. Средната годишна облачност в страната е между 5,0 и 5,5, като най-

малка облачност се регистрира през август поради по-слабата атмосферна циркулация, ниската 

влажност на въздуха и преобладаващата антициклонална синоптична обстановка. Най-ниски 

стойности на средната облачност в крайбрежната зона се регистрират през лятото (2,2 – 2,5). 

Зимните месеци обаче се характеризират със значително по-голяма облачност, което се дължи на 

преминаващите над Черно море средиземноморски циклони. През зимата нарастването на 

облачността се дължи и на ефекта на нахлуващите ветрове от север и североизток, както и на 

преноса на влажни океански въздушни маси от запад и северозапад. 
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Таблица 19. Среден брой на дните без облаци през годината 

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

15 11 11 6 2 1 0 0 2 5 12 16 81 

 

Очакваните промени по двата сценария за трите бъдещи времеви периода по отношение на 

средните температури и количество валежи за територията на страната и по райони за басейново 

управление, получени в резултат от климатичното моделиране, са следните: 

 

5.3. Очаквани климатични промени за гр. Бургас 

Изследването на очакваните климатични промени е извършено на базата на анализи на 

изходни данни, генерирани от симулациите с регионалния климатичен модел ALADIN5.2. 

Резултатите от симулациите с модела са с висока пространствена резолюция (12 × 12 км), което 

дава възможност да се проучат пространствените вариации на климатичните елементи и да се 

оценят с голяма достоверност регионалните въздействия на очакваните изменения на климата в 

района на община Бургас. 

Очакваните изменения на климата се моделират на базата на определени сценарии, 

описващи възможните траектории на бъдещото развитие на човечеството, които трябва да се 

вземат предвид на входа на използвания климатичен модел. Използването на различни сценарии 

при един и същи модел дава на изхода на модела различни резултати за очакваните климатични 

промени. Разработваните досега набори от сценарии като цяло са възприети с консенсус от 

международната научна общност, поради което са залегнали в публикуваните по различно време 

оценъчни доклади за изменението на климата, изготвяни от IPCC3  (Intergovernmental Panel on 

Climate Change). 

  

Данните, свързани с очакваните климатични промени са генерирани на база определни допускания 

за развитие, които са обобщени в конкретни сценарии. В настоящият случай са използвани RCP 

сценариите, използвани в Петият оценъчен доклад AR5, които са отправна точка  за всички 

научни изследвания в областта на климатичните промени, както и за разработването на анализи, 

стратегически документи и политики за адаптиране и смекчаване на последиците от очакваните 

изменения на климата в страните от целия свят, вкл. в страните от Европейския съюз. 

Четирите RCP сценария са: 

 Сценарият RCP 8.5 може да бъде наречен „обичайна практика“ („business-as-usual 

scenario“) с нарастващи емисии на парникови газове във времето и съответно увеличаващи се 

концентрации на парникови газове. Радиационният натиск нараства до 8.5 W/m2 до 2100 г., което 

съответства на концентрации от около 1370 ppm в CO2 екв. От RCP сценариите това е най-

песимистичният сценарий. 

 Сценарият RCP 6.0 е стабилизиращ сценарий, при който емисиите ще нарастват 

бързо до 2080 г., след което ще намаляват. Радиационният натиск към 2100 г. се оценява на 6 

W/m2 което съответства приблизително на концентрации от около 850 ppm CO2 екв. 

 Сценарият RCP 4.5 предвижда по-бързо реализиране на адекватни мерки за 

ограничаване на емисиите. Очаква се пикът на емисиите да бъде около 2040-2050 г., след което 

                                                      
3 IPCC, www.ipcc.ch/ 
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те да намалеят рязко до 2080 г. Радиационният натиск към 2100 г. се оценява на 4.5 W/m2, което 

съответства приблизително на концентрации около 650 ppm CO2 екв. 

За целите на настоящото изследване са избрани два основни сценария- RCP 4.5 (умерен) и 

RCP 8.5(песимистичен), които са приети като стандарт в разработването на стратегически и 

планови документи в областта на адаптацията и смекчаване на последиците от климатичните 

промени. 

 

5.4.  Очаквани промени по сценария RCP4.5 

Получените резултати за очакваните климатични промени се отнасят до средните 

стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности 

за определените периоди и за съответните сценарии, както и за историческия период 1976-2005 

година. Същите са показани в Табл. ХХ. Последните от всяка група изображения на фиг. 5.1. дава 

очакваното пространствено разпределение на изменението за съответната променлива, сравнено 

с историческия период. 

 

Таблица 20. Средни стойности на температурата и количеството валежи за периода 2023-2050 

година за територията на България и на района на гр. Бургас 

Територия T_4.5 Thist deltaT P_4.5 P_hist deltaP deltaP% 

България 10.1 9 1.07 2.47 2.41 0.07 2.71 

Района на гр. Бургас 11.5 10.5 1.03 2.13 2.02 0.1 5.07 

 

 

От горната таблица се вижда, че по сценария RCP4.5 към 20250  стойностите на средните 

денонощни температури за страната са с тенденция към повишение с малко над 1°C спрямо 

референтния период. За териториите на района около Бургас тези стойности са около средните 

за страната- 1.03°C.  

Подобно на температурите, моделираните стойности на средноденонощните валежни 

количества за страната и района на Бургас също са по-високи от тези през референтния период. 

Като цяло в района на Бургас може да се очаква тенденция към сериозно повишение на 

стойностите на валежите- 5,07% спрямо 2,71% за страната.  

Пространственото разпределение на моделираните средни стойности за температурата и 

количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности по сценария RCP4.5, се 

илюстрира от следващите три фигури. 
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.  Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на 

България за периода 2023-2050 г. (за историческия период, по сценария RCP 4.5 и разлика между тях) 

 

5.5. Очаквани промени по сценария RCP8.5 

По аналогичен начин са представени и получените резултати за очакваните изменения на 

моделираните средни стойности за температурата и количеството валеж на база осреднените им 

денонощни стойности по периоди за сценария RCP 8.5. 

Таблица 21. Средни стойности по площ на температура и количество валеж за периода 

2023-2050 година 

Територия T_8.5 Thist deltaT P_8.5 P_hist deltaP deltaP% 

България 10.4 9 1.41 2.45 2.41 0.043 0.79 

Района на гр. Бургас 11.8 10.5 1.32 2.14 2.02 0.119 0.88 

По сценария RCP8.5 също може да се очаква постепенно повишение на средните 

денонощни стойности на температурата и през бъдещите три периода в сравнение с референтния 
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период. Това повишение обаче е по-значимо в сравнение със сценария RCP4.5, При валежите 

през бъдещият  период по този сценарии се наблюдава сравнително слабо увеличение на 

количествата на очакваните валежи (под 1%).  

Пространственото разпределение на моделираните средни стойности за температурата и 

количеството валеж на база осреднените им денонощни стойности по сценария RCP8.5 се вижда 

на фигурата по-долу: 

 

 

Пространствено разпределение на средната температура и количеството валеж за територията на 

България за периода 2021-2050 г. (за историческия период, по сценарий RCP 8.5 и разлика между 

тях) 
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Основни изводи от анализа и оценката на очакваните климатични промени  района на 

Бургас 

•Очаквани промени в температурите: Анализът на резултатите от симулациите с 

регионалния климатичен модел ALADIN5.2 по двата сценария (RCP4.5 и RCP8.5) за 

бъдещия период 2023-2050 г. показва, че може да се очаква повишение на температурите 

на земната повърхност през всички месеци и сезони на годината за целия район на гр. 

Бургас. Най-високи са стойностите на очакваното повишение на температурите през 

летните месеци. През бъдещия период се очаква да нарастват температурните контрасти 

през годината, което се потвърждава от статистическите анализи за вътрешногодишната 

вариабилност на температурните стойности и от изчислените средногодишни температурни 

амплитуди, които нарастват през бъдещия времеви период. Последиците от очакваното 

повишение на температурите може да имат разнопосочен характер. В периода от юни до 

август вкл. повишението на температурите в съчетание с намаляващото количество на 

валежите през същите месеци вероятно ще предизвика по-продължителна и по-силно 

изразена суха фаза в сравнение с историческия период.  

•Очаквани промени в количествата на валежите. За изследваната територия 

моделните резултати предвиждат увеличаване на валежите и по двата сценария. За бъдещия 

период може да се очаква неголямо увеличение на средните годишни валежи (от порядъка 

на няколко процента), но във вътрешногодишното им разпределение се установяват 

различни тенденции към увеличение или намаление през отделни месеци в зависимост от 

използвания сценарий. Много е вероятно част от тези промени да бъдат в рамките на 

естествената променливост на вътрешногодишното разпределение на валежните 

количества, но останалата част ще се дължи на очакваните изменения на климата по 

съответния сценарий. Моделните резултати и по двата сценария показват, че през летните 

месеци има устойчива тенденция към намаляване на средните месечни количества на 

валежите.  

•Степен на доверие към сигналите за очакваните изменения на климата.  

Сложността на процесите в климатичната система, за която са характерни множество прави 

и обратни връзки, прави трудно точното количествено дефиниране на очакваните 

климатични промени към определени бъдещи времеви хоризонти. Освен естествената 

вариабилност на климатичните процеси, трябва да се имат предвид и заложената 

несигурност в използваните сценарии и несигурността на резултатите от симулациите при 

климатичното моделиране за очакваните промени. С по-голяма степен на доверие могат да 

се уловят сигнали за промените в температурата и с умерена степен на доверие сигнали за 

промените на валежите. Установените сигнали и по двата климатични сценария показват 

като цяло тенденция към по-топъл и по-влажен климат през бъдещия период 2023-2050 г. 

Очаква се летата да стават по-горещи и по-сухи, а късната есен и зимата – по-топли и 

по-влажни. В рамките на тези условия са възможни и крайни явления като застудявания 

през зимата и горещи вълни през лятото, засушавания, поройни извалявания и други опасни 

явления, които са характерни и за настоящия климат. Поради това смекчаването на 

последиците от тях и адаптацията към измененията на климата трябва да бъдат сред 

главните приоритети. Вероятно повишението на температурата през всички сезони и 

месеци ще доведе до увеличаване не само на интензитета, но и на пространствения обхват 

на ГТО (градския топлинен остров).  
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Определяне на приоритетни климатични опасности 

Представените национални, областни и местни данни за климатичните явления и техните 

прояви и конкретни бедствия, които са се случвали в последните 20 години показват, че 

климатичните опасности за общината не са равнопоставени и трябва да бъдат 

приоритизирани. 

За всяка идентифицирана климатична опасност е направена оценка на вероятността за 

нейната поява, за очакваното въздействие върху хората и природата, очакваната промяна 

в интензитета и честотата на проявление, както и времевия диапазон.  

 

6 Доклада „Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари на територията на 

страната“дефинира нейната приоритетност по отношение планирани действия за адаптация и 

смекчаване. За определяне на приоритетните климатични опасности оценката е формирана от 

оценка за вероятността за поява и оценка за очакваното въздействие върху природата и хората 

по скала от 1 (ниска) до 3 (висока). 

Резултатите от оценката са обобщени в таблицата по- долу: 
 

Табл. 22 Оценка на климатичните опасности 
 

 
Климатична 

опасност 

 
Вероятност 

за поява 

Очаквано 

въздействие 

върху 

природа и 
хора 

 

Очаквана 

промяна в 

интензивността 

 

Очаквана 

промяна в 

честотата 

 
Времеви 

диапазон 

Екстремна 

топлина 
3 3 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Екстремен 

студ 
1 2 Намаляване Намаляване Дългосрочен 

Екстремни 

валежи 
3 3 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Пороен/ 

интензивен 
дъжд 

 

3 
 

3 
 

Увеличаване 
 

Увеличаване 
 

Дългосрочен 

Интензивен 

снеговалеж 
1 1 Намаляване Намаляване Дългосрочен 

Наводнения 3 3 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Повърхностно 
наводнение 

2 2 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Наводнение от 

преливане на 
реки 

 

2 
 

2 
 

Увеличаване 
 

Увеличаване 
 

Дългосрочен 

Крайбрежно 
наводнение 

1 2 Без промяна Без промяна Дългосрочен 

Засушаване 3 3 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Бури 2 2 Без промяна Увеличаване Дългосрочен 

Силен вятър 2 2 Без промяна Увеличаване Дългосрочен 

Морска буря 1 2 Без промяна Без промяна Дългосрочен 

Свлачища 2 3 Без промяна Без промяна Средносрочен 

Свличане на 
земни маси 

2 2 Без промяна Намаляване Средносрочен 
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Природни 

пожари 
2 2 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

Горски пожари 2 2 Увеличаване Увеличаване Дългосрочен 

 
 

От формираните оценки става ясно, че най-приоритетни климатичните опасности 

Екстремна топлина, Екстремни валежи, Наводнения и Засушаване са с най- висока 

вероятност за поява и въздействат най- силно върху природата и хората. Тенденцията е 

към увеличаване тяхната интензивност и повишаване тяхната честота на появяване. 

Четирите опасности са свързани – екстремната топлина предполага дълги периоди без 

валежи причиняващи засушавания, а екстремните валежи предполагат кратки периоди 

на валеж с голяма интензивност, която да предизвика наводнения. В представените 

данни голяма част от бедствията са именно свързани с наводнявания. 

Сред климатичните опасности, които са оценени високо, но техния прояви са по-редки 

или ще станат същите или по-редки в дългосрочен план са Екстремния студ и 

Свлачищата. Както беше отбелязано свлачищата в община Бургас са важна опасност, 

защото повечето се намират в града и представляват заплаха за инфраструктурата и 

населението. Техният статус не се е променял значимо през последните години, затова 

ще изискват стриктен мониторинг и поддържащи дейности. 

С най-ниски оценки са Бурите и Пожарите. Двете климатични опасности ще останат без 

значителна промяна в средносрочен план; единствено в дългосрочен план, вероятността 

от горски пожари може да е малко по-висока, заради очакваните продължителни периоди 

на засушаване. 

 

 
5.6. Климатична уязвимост на община Бургас по сектори 

Климатичните опасности оказват влияние върху градските системи, като ги правят по- 

уязвими и намаляват устойчивостта и адаптивността им. Екстремните климатични 

явления и бедствията, които ги съпътстват, представляват риск за градската 

инфраструктура, съоръжения, за живота и здравето на населението. 

В таблица 24 са представени уязвимите сектори от икономиката за страната според 

Националната стратегия за адаптация към изменението на климата (МОСВ, 2014 г.) и са 

адаптирани според насоките на Конвента на кметовете за Община Бургас. 

 

 
Табл. 23 Идентифицирани уязвими сектори на икономиката в община Бургас 

 

Национална стратегия за 

адаптация към 

изменението на климата 

(МОСВ, 2014 г.) 

Насоки на Конвента на 

кметовете за 

идентифициране на 

уязвими сектори 

Идентифицирани 

уязвими сектори на 

икономиката за Община 

Бургас 

Селско стопанство - - 

Горско стопанство - - 
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Води и водно стопанство - - 

Градска среда Градско планиране - 

Енергетика - - 

Транспорт Транспорт - 

- Селско и горско 
стопанство 

- 

Строителство и 
инфраструктура 

Сгради Сгради 

Екосистеми Околна среда и 
биоразнообразие 

Околна среда и 
биоразнообразие 
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Здраве Здравеопазване Здравеопазване 

- Гражданска защита Гражданска защита 

Туризъм Туризъм Туризъм 

- Води Води 

- Отпадъци - 

 
 

Дефиниране на уязвимите сектори 

За прецизно определяне на климатичната уязвимост на различните сектори е направен 

анализ на експозицията и оценка на чувствителността за всеки сектор по отделно. Според 

дефинираната уязвимост на секторите според различните климатични опасности, ще 

бъдат предложени мерки и дейности за смекчаване и адаптация. 

Оценка на експозицията 

За всеки идентифициран уязвим сектор на икономиката, върху който климатичните 

опасности биха оказали най – силно влияние се извършва оценка на експозицията. 

За оценка на експозицията на отделните сектори се използва тристепенна скала: 
 

- Висока - активите и процесите в съответния сектор са изложени на над 50% 

повече климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

- Средна - активите и процесите в съответния сектор са изложени на 25 до 50% 

повече климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

- Ниска - активите и процесите в съответния сектор са изложени на до 25% повече 

климатични опасности, спрямо средната им дългогодишна норма; 

 

 
Табл. 24 Оценка на експозицията 

 

 

 
Сектор 

Климатична опасност 
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Сгради 3 1 3 2 2 3 2 1 

Транспорт 2 3 3 3 1 2 1 1 

Води 2 2 3 3 3 2 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 2 

Градско планиране 3 1 3 3 2 2 2 2 

Селско и горско стопанство 3 2 2 2 3 2 1 3 

Околна среда и 

биоразнообразие 
3 2 2 2 3 2 1 3 

Здравеопазване 3 2 1 1 1 1 1 1 

Гражданска защита 1 2 3 3 1 3 2 3 
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Туризъм 3 3 1 1 1 1 1 2 

 
 

От направената оценка се вижда, че всички сектори са най-силно засегнати от 

климатичната опасност Екстремна топлина, следвана от Екстремни валежи и 

Наводнения. 

Секторите, които са най-уязвими са Градското планиране, Селското и горското 

стопанство, и Околна среда и биоразнообразие, и Гражданска защита; по-малко 

засегнати са Сградите и Водите. 

   
Оценка на чувствителността 

За всеки идентифициран уязвим сектор на икономиката, върху който климатичните 

опасности биха оказали най – силно влияние се извършва оценка на чувствителността. 

За оценка на чувствителността на отделните сектори се използва тристепенна скала: 
 

- Висока - Климатичната опасност може да има значително въздействие върху 

активи и процеси в съответния сектор; 

- Средна - Климатичната опасност може да окаже средно влияние върху активи и 

процеси в съответния сектор; 

- Ниска - Климатичната опасност може да окаже незначително влияние върху 

активи и процеси в съответния сектор; 

 

 
Табл. 25 Оценка на чувствителността 
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Сгради 3 1 3 3 1 3 1 1 

Транспорт 2 2 2 3 1 2 1 1 

Води 2 1 3 3 3 2 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 

Градско планиране 3 2 3 3 2 3 1 1 

Селско и горско стопанство 2 1 1 1 1 2 1 3 

Околна среда и 

биоразнообразие 
3 1 2 3 3 2 1 3 

Здравеопазване 3 1 1 2 1 1 1 1 

Гражданска защита 1 1 3 3 1 3 2 3 

Туризъм 2 1 2 3 1 2 1 1 
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От направените оценки климатичните опасности, които засягат най-силно секторите са 

Екстремната топлина, Екстремните валежи, Наводненията и Бурите. 

Секторите, които са най-чувствителни са Градското планиране, Околната среда и 

биоразнообразието, Гражданска защита, Сградите и Водите. 

 

 
Комплексна оценка на уязвимостта по сектори 

Оценката за уязвимост на секторите е комплекса по отношение на тяхната експозиция и 

чувствителност. След съчетаване на двете оценки стават видни секторите, върху които 

трябва да се съсредоточат мерките за адаптация и смекчаване. 

Резултатите за община Бургас са представени в таблицата по- долу: 
 

Табл. 26 Определяне на уязвимостта 
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Сгради 9 1 9 6 2 9 2 1 

Транспорт 4 6 6 9 1 4 1 1 

Води 4 2 9 9 9 4 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 2 

Градско планиране 9 2 9 9 4 6 2 2 

Селско и горско стопанство 6 2 2 2 3 4 1 9 

Околна среда и 

биоразнообразие 
9 2 4 6 9 4 1 9 

Здравеопазване 9 2 1 2 1 1 1 1 

Гражданска защита 1 2 9 9 1 9 4 9 

Туризъм 6 3 2 3 1 2 1 2 

 
 

В съответствие с представения анализ на климатичните опасности и тяхната значимост 

за община Бургас, настоящият анализ по сектори показва, че климатичните опасности, 

които засягат най-силно секторите са Екстремна топлина, Екстремни валежи, 

Наводнения, и Бури. Тези явления засягат най-вече секторите на Гражданска защита, 

Градското планиране, Околната среда и биоразнообразието, Сградите и Водите. 

За тези сектори трябва да бъдат осигурени мерки и дейности, които да намалят 

уязвимостта на градската инфраструктура и активи, както и да спомогнат за подобряване 

на тяхната устойчивост при появяващи се отново бедствия. 
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5.7. Оценка на риска от климатичните опасности върху секторите на община    

Бургас 

Оценката на риска на климатичните опасности се извършва за всеки един сектор като се 

формира на база на две предварителни оценки – за вероятността от поява на очакваната 

опасност и нивото на нейното въздействие. 

За оценка на риск всяка климатична опасност върху идентифицираните уязвими сектори 

са определени индикатори за въздействие и мерни единици в Приложение II. 

 

 
Оценка на вероятността от поява на очаквано въздействие 

За оценка на вероятността от поява на очакваното въздействие се използват 

историческите данни от неговата поява и очакваната тенденция да се повтори до 2030, 

2050 или 2100 г. 

За оценка на вероятността от поява на климатичната опасност за отделните сектори се 

използва тристепенна скала: 

 Много вероятно: въздействието почти сигурно ще се появи в посочения период 

 Вероятно: може да се очаква поява на въздействието в посочения период 

 Малко вероятно: по-скоро не се очаква поява на въздействието в посочения 

период, но не е изключено 

Табл. 27 Определяне на вероятността 
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Климатична опасност 
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Сгради 3 1 3 3 2 2 1 1 

Транспорт 2 1 2 2 2 2 1 1 

Води 2 1 3 3 2 2 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 

Градско планиране 3 1 3 3 2 2 1 1 

Селско и горско стопанство 2 1 2 2 2 2 1 1 

Околна среда и 

биоразнообразие 
3 1 3 3 2 2 1 1 

Здравеопазване 3 1 2 2 1 2 1 1 

Гражданска защита 2 1 3 3 1 3 1 1 

Туризъм 3 1 2 2 1 2 1 1 

 
 

Според предварителния обзор по климатични опасности, вероятността от поява на 

Екстремна топлина, Екстремни валежи и Наводнения остава значима. За секторите 
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Градско планиране, Околна среда и биоразнообразие, Сгради, Гражданска защита и Води 

вероятността тези опасности да ги засегнат значимо е най-голяма. 

 

 
Оценка на нивото на въздействие на климатичната опасност 

За оценка на нивото на въздействие на климатичната опасност се използват данни от 

предишни ситуации и бедствия, както и предвиждания за устойчивостта на 

инфраструктурата при евентуално бедствие. 

За оценка на въздействието на дадена климатична опасност върху отделните сектори се 

използва тристепенна скала: 

 Голямо: При поява на описаното въздействие може да се очакват негативни 

последствия в голям размер върху засегнатите лица или обекти 

 Умерено: При поява на описаното въздействие може да се очакват малки 

негативни последствия върху засегнатите лица или обекти 

 Ниско: При поява на описаното въздействие може да се очакват незначителни 

негативни последствия върху засегнатите лица или обекти 

 

 
Табл. 28 Определяне на въздействието 
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Сгради 3 1 3 2 1 2 1 1 

Транспорт 2 2 2 3 1 2 1 1 

Води 2 1 3 3 3 2 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 

Градско планиране 3 1 3 3 2 2 1 1 

Селско и горско стопанство 2 1 1 1 3 2 1 3 

Околна среда и 

биоразнообразие 
3 1 2 2 3 2 1 3 

Здравеопазване 3 1 1 1 1 1 1 1 

Гражданска защита 3 1 1 1 1 1 1 1 

Туризъм 2 1 1 1 1 1 1 1 

 
 

По данни на гражданска защита за бедствията в последното десетилетие, най-значими 

щети са нанесли Екстремните валежи и Наводнения; Екстремните температури също 

имат значимо въздействие върху дейността по сектори и върху населението. По- 

ограничено въздействие имат Засушаванията, Бурите и Природните пожари. 
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Секторите, които ще бъдат най-засегнати са Околната среда и биоразнообразието, 

Градското планиране, Водите, Селското и горското стопанство, Сградите и Транспорта. 

 

 
Дефиниране на климатичния риск 

Оценката за климатичния риск на секторите е комплексна по отношение на вероятността 

опасността да се осъществи и нейното въздействие върху сектора. След съчетаване на 

двете оценки стават видни секторите, за които проявата на дадена климатична опасност 

би представлява по-значим риск за устойчивостта му и следователно трябва да се 

предприемат мерки за адаптация и смекчаване. 

Резултатите за община Бургас са представени в таблицата по- долу: 

 

 

Табл. 29 Определяне на степента на климатичния риск 
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Сгради 9 1 9 6 2 4 1 1 

Транспорт 4 2 4 6 2 4 1 1 

Води 4 1 9 9 6 4 1 1 

Отпадъци 1 1 1 1 1 1 1 1 

Градско планиране 9 1 9 9 4 4 1 1 

Селско и горско стопанство 4 1 2 2 6 4 1 3 

Околна среда и 

биоразнообразие 
9 1 6 6 6 4 1 3 

Здравеопазване 9 1 2 2 1 2 1 1 

Гражданска защита 6 1 3 3 1 3 1 1 

Туризъм 6 1 2 2 1 2 1 1 

 
 

Определяне на въздействието на климатичните рискове върху секторите 

Според най-значимите климатични опасности са представени и най-застрашените 

сектори, както и щетите, които може да се очакват в следствие на бедствия и екстремни 

климатични събития. Възоснова на очакваните щети, дейностите и мерките за тяхното 

избягване и отстраняване трябва да се дефинират и прецизират. 

В таблицата са представени само секторите, които са с най-висока оценка за риск според 

дадената климатична опасност. 
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Табл. 30 Анализ на най-високите степени на климатичния риск по сектори 

Климатична 

опасност 
Сектор 

Степен 

на риск 
Описание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екстремна 

топлина 

 

 

Сгради 

 

 

9 

Температурни деформации и 

конструктивни дефекти по сградите, 

прегряване на сградите и увеличена 

консумация на енергия за охлаждане, 

нагряване на повърхности на сградите и 

формиране на топлинни острови 

 

Градско 

планиране 

 

 
9 

Загуба на трудоспособност, увеличаване 

случаите на заболявания, смъртност при 

населението, топлинни деформации на 

инфраструктура и съоръжения, изсъхване 

на зелените площи 

Околна среда и 

биоразнообразие 

 
9 

Влошаване състоянието на екосистемите 

и местообитанията, намаляване броя на 

растенията, домашни и диви животни 

 

 
Здравеопазване 

 

 
9 

Повишаване на вероятността за 

получаване на слънчев/топлинен удар, 

изгаряния и други увреждания на 

здравето; увеличаване броя на хората 

потърсили лекарска помощ/ постъпили в 

болнични заведения 

 

 

 

 

 

 
Екстремни 

валежи 

 
Сгради 

 
9 

Наводнения на сгради (жилищни и 

обществени) и причиняване на 

значителни щети/ невъзможност за 

обитаване/ разрушения 

 

 

Води 

 

 

9 

Увреждане/ разрушаване на градската 

инфраструктура причинено от 

невъзможността градската 

канализационна система да поеме 

голямото количество валеж, влошаване 

качеството на питейната вода 

 
Градско 

планиране 

 
 

9 

Увреждане/ разрушаване на градската 

инфраструктура, сини и зелени площи, 

причинено от невъзможността градската 

канализационна система да поеме 
голямото количество валеж 

 

 

 

Наводнения 

 
 

Води 

 
 

9 

Влошаване качеството на питейната вода, 

невъзможност за събиране и отвеждане 

на водите, разрушения във 

водопроводната и хидро- мелиоративната 
система 

 

Градско 

планиране 

 
9 

Увреждане/ разрушаване на градската 

инфраструктура, сини и зелени площи, 

причинено от заливанията, заболявания, 
травми, смъртност сред населението 



Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030 

81 | 

 

 

5.8. Уязвимост на населението. Оценка на въздействието върху населението 

Уязвимостта на икономиката и населението към въздействията на климатичните 

промени се усилва от относително високата степен на бедност в най-засегнатите 

райони, продължаващата концентрация на населението на страната в няколко 

индустриални и градски района и различните последици от прехода от държавно- 

контролирана икономика към свободна пазарна икономика. Все повече доказателства 

сочат, че икономическите загуби от бедствия, свързани с метеорологични и климатични 

условия, също нарастват. Броят на смъртните случаи и жертвите, дължащи се на 

природни бедствия, е значителен, което показва уязвимост към метеорологичните 

условия и климата. 

 
Изменението на климата не засяга всички хора и територии еднакво поради различните 

нива на експозиция, съответната им уязвимост и адаптивните възможности за справяне. 

Рискът е по-голям за сегментите на обществото и бизнеса, които са по – малко 

подготвени и по-уязвими. 

 
 

5.8.1. Демографски статус 

От 2010 г. насам населението на община Бургас не се е изменило и динамиката му остава 

сравнително стабилна. Като областен град, делът на населението на града и общината 

спрямо областта нараства от 49% към 2010 г. до 50,9% към 2019 г. 

 

 

 

 
Фиг. 48 Динамика в броя на населението в община и град Бургас за периода 2010- 2019 г. 

Механичен и естествен прираст в община Бургас 

 

 

В периода 2010-2011 г. има скок на броя на населението, както в общината, така и в града, 

което не може да се обясни с механичното или естествено движение. В годините 
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на преброяване се прави преизчисление на населението в края на предходната година. 

Ревизираното (преизчисленото) население на община Бургас към 31.12.2010 г. е 212 

886.8 Ако следваме преизчислените данни, то броят на населението за периода 2010- 

2019 г. намалява с 2%. За периода 2011-2019 г., понижението е -1,79% за общината и - 

1.99% за града. Намалението е незначително на фона на изразените негативни 

демографски тенденции в страната. 

Въпреки слабите флуктуации в последните години, спрямо 2001 г. броят на населението 

в общината е намалял едва с 1%, при намаление 11,9% в страната. 

 

 
Раждаемост, смъртност и естествен прираст 

Раждаемостта в общината намалява с бавни темпове през разглеждания период 2010- 

2019 г. Тенденцията е устойчива, като от 2 241 живородени през 2010 г. намалява до 1 

855 през 2019 г. 
 

Смъртността на ниво област е по-висока и показва по-висок ръст през наблюдавания 

период – 0,8‰. В общината и града смъртността също нараства, но с по-бавни темпове; 

има по-висок коефициент на смъртност извън град Бургас. 

Коефициентът на естествен прираст е отрицателен, но с най-благоприятни стойности в 

град Бургас. Там той намалява най-бавно и има най-високи стойности -2,75‰ за 2018 г. 

при -3.11‰ за общината и -4,34‰ за областта. Средното за страната е -6,5‰ за 2018 г. 

Характерният за страната процес на намаляване на населението не е толкова силно 

изразен в Бургас. 

 

 
Механичен прираст 

Механичното движение на населението като цяло е неравномерно, като в отделни години 

се наблюдават пикове на заселвания и изселвания. Така за периода 2010 - 2019 г. 

вследствие на естествения прираст населението в общината е намаляло с 522 души. За 

същия период вследствие на механичния прираст населението е намаляло с 4 507 души. 

В област Бургас механичният прираст е положителен през всички разглеждани години. 

 

 
Възрастова структура 

Възрастовата структура на населението до голяма степен определя демографския му 

потенциал. Нейният нарушен баланс се отразява на раждаемостта, смъртността, 

репродуктивните възможности на населението, както и на трудовите му ресурси. 
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Фиг. 49 Полово-възрастова пирамида на населението в община Бургас към 2019г. (брой 

жители) 

 

 

Полово-възрастовата пирамида на община Бургас е деформирана както в основата си, 

така и при върха си. Така най-голям дисбаланс се наблюдава при възрастовите интервали 

между 20- и 30-годишна възраст, където от една страна влияние оказва динамичното 

миграционно поведение на населението в тази възраст, а от друга – това е населението, 

раждано в пика на демографската криза. Този двоен демографски натиск оказва 

негативно влияние и върху икономически активното население в общината. 

Положително е, че в исторически план раждаемостта след тези поколения се е 

повишавала през годините, т.е. заключен е значителен демографски потенциал в 

основата на пирамидата. 

Що се отнася до половата структура на населението, тя е в добър баланс до възрастовата 

граница от 50 години. След това, във възрастовите интервали над 60 годишна възраст, 

превесът на жените е значителен. 

Населението в трудоспособна възраст в община Бургас за 2017 г. е 62%, което е близо до 

средното за областта (61%) и малко по-благоприятно от средното за страната (59%). 

Коефициентът на демографско заместване към 2019 г. в общината е 70,8%. Това 

означава, че за всеки 100 души във възраст 60-64 годишна възраст, излизащи от пазара 

на труда, са налице 70 млади хора на възраст между 15-19 г., които да ги заместят. 

Към 2019 г. коефициентът за възрастова зависимост за общината е 60,6% при средно за 

страната 56,4% и се покачва спрямо 2016 г. (48,8%). На практика това означава, че по- 

малко от двама души в трудоспособна възраст отговарят за социалното поддържане на 
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един икономически зависим човек. По-високият коефициент на възрастова зависимост 

показва влошаване на възрастовата структура на населението, което рефлектира върху 

пазара на труда, икономическия растеж и натоварване на социалната система. 

 

 
5.8.2. Определяне на уязвимите групи 

Уязвимото население, предефинирано от Конвента на кметовете, е съставено от групи 

население, за чието разпространение има малко географски данни. Това затруднява 

дефинирането на териториите, където ако се случи бедствие, ще бъде засегнато 

население. Въпреки това, за всяка дефинирана климатична опасност са определени и 

уязвимите групи: 

Табл. 31 Уязвими групи според климатична опасност 
 

 

 
Уязвимо население 

Климатична опасност 

Е
к
ст

р
ем

н
а 

то
п

л
и

н
а 

Е
к
ст

р
ем

ен
 

ст
у
д

 

Е
к
ст

р
ем

н
и

 

в
ал

еж
и

 

Н
ав

о
д

н
ен

и
я
 

З
ас

у
ш

ав
ан

е 

Б
у
р
и

 

С
в
л
ач

и
щ

а 

П
р
и

р
о
д

н
и

 

п
о
ж

ар
и

 

Жени и момичета         

Малки деца Х       Х 

Младежи/юноши Х        

Възрастни Х Х      Х 

Маргинализирани групи Х Х Х Х     

Хора в неравностойно 

положение 

        

Хора с хронични 
заболявания 

Х Х 
     

Х 

Уязвими домакинства  Х Х Х Х    

Безработни         

Хора, живеещи в жилища с 
лоши услови 

 
Х Х Х Х Х 

  

Мигранти и бездомници  Х Х   Х   

Други       Х Х 

Всички изброени    Х Х Х   

 
 

Най-приоритетната климатична опасност - Екстремна топлина – е и най-голяма пряка за 

населението. Предвижданото повишаване на температурите ще доведе до по-честа 

проява на града като топлинен остров, чийто високи температурни условия могат да 

повлияят на здравето както на по-младото население, така и на възрастните хора и хората 

с хронични заболявания. При Екстремни валежи и Наводнения, както и евентуално Бури, 

най-засегнато ще е населението, което не живее в добри условия, както и бездомните и 

маргинализираните групи. 
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Всички изброени уязвими групи от населението могат да бъдат засегнати от 

климатичните опасности Екстремни валежи, Наводнения, Засушаване, Бури и Свлачища. 

За тези събития не може да се предвиди кога ще възникнат, каква ще бъде тяхната 

продължителност, какъв ще бъде интензитетът им и какви щети ще нанесат. 

Най – уязвими към Природните пожари са децата, възрастните и хората с хронични 

заболявания. Тъй като пожарите са свързани с влошаване качеството на въздуха, а то се 

влияе негативно най-вече на посочените групи. 

 

 

5.9. Определяне на адаптивния капацитет 

Адаптивният капацитет е способността на системи, институции, хора и други 

организации да се адаптират към потенциални щети, да се възползват от възможностите 

или да реагират на последствията. 

Оценката на адаптивния капацитет на община Бургас се извършва според пет групи 

фактори: 

- Достъп до услуги: наличие и достъп до основни услуги (например, 

здравеопазване, образование и т.н.); 

- Социално – икономически: взаимодействие между икономиката и обществото, 

повлияно от наличието на активи (например, икономическа стабилност, заетост, 

бедност, имиграция); ниво на социална информираност и сближаване; 

- Правителствени и институционални: наличие на институционална среда, 

регулация и политики (например, закони за ограничаване, превантивни мерки, 

политики за градско развитие); ръководство и компетенции на местната власт; 

капацитет на персонала и съществуващите организационни структури (например, 

знания и умения на персонала); включва всички политики, програми и планове, 

разработвани и прилагани с цел адаптация към климатичните промени; 

- Физически и екологични: наличие на ресурси (например, води, земя, екологични 

услуги) и практиките за тяхното управление; наличие на физическа 

инфраструктура и условия за нейното използване и поддръжка (например, зелено-

синя инфраструктура, здравни и образователни съоръжения, съоръжения за 

реагиране при извънредни ситуации); 

- Познание и иновации: наличие на данни и знания (например, методики, насоки, 

рамки за оценка и мониторинг); наличие и достъп до технологични и технически 

приложения (например, метеорологични системи, системи за ранно 

предупреждение, системи за контрол на наводненията) и необходимите умения 

и капацитет за тяхното използване; потенциал за иновации. 

 
За всеки един от уязвимите сектори, спрямо климатичните опасности е направена  оценка 

на текущия адаптивния капацитет и индикаторите за оценка. Резултатите са обобщени в 

следващите таблици. 
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Табл. 32 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Сгради 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 

Сгради 
Екстремна 

топлина 

Физически 

и 
екологични 

Брой сгради, 

попадащи в зони на 
топлинни острови 

 

Н 
Брой 

сгради 

 

 
Сгради 

 

Екстремни 

валежи 

Наводнения 

Бури 

 
Физически 

и 

екологични 

Брой сгради в зони с 

риск от екстремни 

валежи и наводнения, 

с излаз към райони с 

потенциално развитие 

на бури 

 

 
Н 

 
 

Брой 

сгради 

 
 

Табл. 33 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Транспорт 
 

Сектор Климатична 

опасност 

Фактори Описание Ниво Индикатор 

 
Транспорт 

 

Екстремна 

топлина 

 

Достъп до 

услуга 

Транспортна 

инфраструктура, 

попадаща в зони на 
топлинни острови 

 
С 

 

Километри 

инфраструктура 

 

 

 
Транспорт 

 
 

Екстремни 

валежи 

Наводнения 

Бури 

 

 

Достъп до 

услуга 

Транспортна 

инфраструктура, 

попадаща в зони с 

риск от 

наводнения, с 

връзка с райони с 

потенциално 
развитие на бури 

 

 

 
С 

 

 

Километри 

инфраструктура 

 
 

Табл. 34 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Води 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 

 
Води 

 
Екстремна 

топлина 

Засушаване 

 
 

Достъп до 

услуга 

Метри 

водоснабдителна и 

канализационна 

инфраструктура, 

попадаща в зони на 
топлинни острови 

 

 
Н 

 
 

Метри 

инфраструктура 

 

 
Води 

 

Екстремни 

валежи 

Наводнения 

Бури 

 
 

Достъп до 

услуга 

Метри 

водоснабдителна и 

канализационна 

инфраструктура, 

изложена на риск 
от екстремни 

 

 
Н 

 
 

Метри 

инфраструктура 
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   валежи   

 

 
Познание и 

иновации 

Часове, 

необходими за 

информиране на 

населението за 

риска чрез 

системите за ранно 
оповестяване 

 

 

С 

 

 

Часове 

 
 

Табл. 35 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Отпадъци 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 

 

Отпадъци 

 

 
Екстремни 

валежи 

 
 

Физически 

и 

екологични 

Процент 

инфраструктурата 

за отпадъци, 

попадаща в зони с 

риск от 

интензивни 
валежи 

 

 

Н 

 

 
Процент 

инфраструктура 

 
 

Отпадъци 

 
 

Наводнения 

 

Физически 

и 

екологични 

Процент от 

площта на депа и 

сметища в зона с 

риск от 
наводнение 

 
 

Н 

 
Процент 

инфраструктура 

 

Табл. 36 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Градско планиране 
 

Сектор 
Климатичн 

а опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 

 
 

Градско 

планиране 

 

 
 

Екстремна 

топлина 

Правителст 

вени и 

институцио 

нални 

Процент от зелените 

площи, засегнати от 

горещи вълни 

 
С 

Процент 

зелени 

площи 

Правителст 

вени и 

институцио 

нални 

Процент от общите 

площи, попадащи в 

зони на топлинни 

острови 

 
С 

 

Процент 

площи 

 

Градско 

планиране 

 

Екстремни 

валежи 

Физически 

и 

екологични 

Процент градска 

инфраструктура, 

попадаща в зони с риск 
от екстремни валежи 

 
С 

Процент 

инфраструк 

тура 
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Градско 

планиране 

 

 

 

Наводнения 

Физически 

и 

екологични 

Процент от жилищни, 

индустриални, 

търговски площи в зона 
с риск от наводнение 

 
С 

 

Процент 

площи 

 
Познание и 

иновации 

Часове, необходими за 

информиране на 

населението за риска 

чрез системите за ранно 
оповестяване 

 
 

С 

 
 

Часове 

 
 

Табл. 37 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Селско и горско 

стопанство 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

Селско и 

горско 

стопанство 

 

Екстремна 

топлина 

Физически 

и 

екологични 

Процент горски и/или 

селскостопански 

площи, засегнати от 
екстремна топлина 

 
Н 

 

Процент 

площи 

Селско и 

горско 

стопанство 

 
Наводнения 

Физически 

и 

екологични 

Процент горски и/или 

селскостопански 

площи, засегнати от 
наводнения 

 
С 

 

Процент 

площи 

Селско и 

горско 

стопанство 

 
Засушаване 

Физически 

и 

екологични 

Процент горски и/или 

селскостопански 

площи, засегнати от 

засушаване 

 
Н 

 

Процент 

площи 

 

 
 

Селско и 

горско 

стопанство 

 

 

 
Горски 

пожари 

Физически 

и 

екологични 

Процент горски и/или 

селскостопански 

площи, засегнати от 
пожари 

 
С 

 

Процент 

площи 

 
Познание и 

иновации 

Часове, необходими за 

информиране на 

населението за риска 

чрез системите за 
ранно оповестяване 

 
 

С 

 
 

Часове 

 
 

Табл. 38 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Околна среда и 

биоразнообразие 
 

 
Сектор 

Климатична 

опасност 

 
Фактори 

 
Описание 

 
Ниво 

 
Индикатор 

Околна 

среда и 

биоразнооб 

разие 

 

Екстремна 

топлина 

Физически 

и 

екологични 

Процент растителни и 

животински видове, 

изложени на риск от 

екстремна топлина 

 
Н 

 

Процент 

площи 
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Околна 

среда и 

биоразнооб 

разие 

 

Екстремни 

валежи 

Физически 

и 

екологични 

Процент растителни и 

животински видове, 

изложени на риск от 

екстремни валежи 

 
Н 

 

Процент 

площи 

Околна 

среда и 

биоразнооб 

разие 

 
Наводнения 

Физически 

и 

екологични 

Процент растителни и 

животински видове, 

изложени на риск от 
екстремни валежи 

 
С 

 

Процент 

площи 

Околна 

среда и 

биоразнооб 

разие 

 
Засушаване 

Физически 

и 

екологични 

Процент растителни и 

животински видове, 

изложени на риск от 

засушаване 

 
Н 

 

Процент 

площи 

Околна 

среда и 

биоразнооб 

разие 

 

Горски 

пожари 

Физически 

и 

екологични 

Процент растителни и 

животински видове, 

изложени на риск от 
пожари 

 
С 

 

Процент 

площи 

 
 

Табл. 39 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Здравеопазване 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 
Здравеопазване 

Екстремна 

топлина 

Екстремен 
студ 

 

Достъп 

до услуга 

 

Брой хора, потърсили 

лекарска помощ 

 
С 

 
Брой хора 

Здравеопазване 
Горски 

пожари 

Достъп 

до услуга 

Брой хора, потърсили 

лекарска помощ 
С Брой хора 

 
 

Табл. 40 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Гражданска защита 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 

 

 

Гражданска 

защита 

 

 

 
Екстремни 

валежи 

Наводнения 

 
Познание и 

иновации 

Часове, необходими 

за информиране на 

населението за риска 

чрез системите за 

ранно оповестяване 

 
 

В 

 
 

Часове 

 
Социално- 

икономически 

Брой хора, обучени 

за действия при 

неблагоприятни 

метеорологични 

явления 

 
 

Н 

 
 

Брой 

 
Гражданска 

защита 

 
 

Бури 

 
Социално- 

икономически 

Брой хора, обучени 

за действия при 

неблагоприятни 

метеорологични 
явления 

 
 

Н 

 
 

Брой 
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Гражданска 

защита 

 

Свлачища 
Социално- 

икономически 

Часове, необходими 

за реакция към 
обстановката 

 

С 
 

Часове 

Гражданска 

защита 

Горски 

пожари 

Социално- 

икономически 

Брой хора, обучени 

за действия при 
пожари 

 

С 
 

Брой 

 
 

Табл. 41 Оценка на адаптивния капацитет и индикатори за сектор Туризъм 
 

Сектор 
Климатична 

опасност 
Фактори Описание Ниво Индикатор 

 
 

Туризъм 

 

Екстремни 

валежи 

Наводнения 

 
Физически и 

екологични 

Процент 

туристически 

обекти, попадащи в 

зони с риск от 
наводнения 

 
 

Н 

 
Процент 

обекти 

 
 

Според цялостната подготовка на община Бургас за посрещане на климатичните 

опасности се прави оценка на подготовката, изпълнението и мониторинга на дейности, 

свързани с адаптация и смекчаване на климатичните промени. Прави се оценка според 

това дали дейността е започнала, има напредък или поема водеща роля както следва: 

 

 
Табл. 42 Оценки за адаптивен капацитет на общината 

 

Скала за оценка Статус 
Индикативно ниво на 

готовност 

D Не е започнал или започва в момента 0-25 % 

C Напредък 25-50 % 

B Има значителен напредък 50-75 % 

A Поема водеща роля 75-100 % 

 
 

Оценката се осъществява по отношение на няколко етапа: Подготовка, Оценка на 

рискове и уязвимости, Идентифициране на възможности, Изпълнение, и Мониторинг и 

оценка. 
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Фиг. 50 Адаптивен капацитет на общината 

 

 

Стъпка 1 „Подготовка“ 

Община Бургас разработва климатична стратегия, както и настоящия План за Енергия и 

климат. В допълнение има изготвени планове за енергийна ефективност и насърчаване 

на използване на енергията от биогорива; по отношение на климатичните опасности 

общината има Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021/2024 г. 

Други документи с отношение към темата за енергия и климат са: 
 

 Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бургас 2021 - 

2028 г. 

 Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за 

периода 2021 г. – 2027 г.  

 План за устойчива градска мобилност на Община Бургас с времеви обхват 2021 г. -

2031 г. 

 

Община Бургас има екип от експерти, отговарящи за постигане на целите за спестявания 

на енергия и емисии, както и експерти, отговарящи за дейностите, свързани с околна 

среда, биоразнообразие, управление на отпадъците и качество на въздуха. Все още няма 

специфичен експерт или екип, които да отговарят за адаптиране към климатичните 

промени. 

По отношение на установените структури има хоризонтално и вертикално разпределение 

на отговорностите на експерти, екипи и институции. Има изготвени процедури и планове 

за действие при различни бедствия и аварии. Общината следва насоките за обществено 

допитване и обсъждане по законодателство; осъществява периодични кампании за 

Оценка на адаптивен капацитет на община Бургас 
 

Стъпка 1 "Подготовка" 

 
2.42 

3.25 
Стъпка 6 "Мониторинг 

и оценка" 2.25 
Стъпка 2 "Оценка на 

рискове и уязвимости" 

 
 

Стъпка 5 
"Изпълнение" 

Стъпка 3&4 
"Идентифициране на 

възможности" 



Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030 

92 | 

 

 

допитване сред населението. Осъществява се консултативен процес със заинтересовани 

страни. 

 

Табл. 43 Адаптивен капацитет на етап „Подготовка“ 
 

 

 

Стъпка 2 „Оценка на рискове и уязвимости“ 

При разработване на Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021 

г. – 2030 г. е направен обзор на данните за климатичната обстановка в областта и 

общината за 20 години назад. Извършена е оценка на тенденциите за проява на различни 

климатични опасности, тяхната вероятност за повторна проява в средно- и дългосрочен 

план, както и евентуалното им въздействие върху секторите от икономиката и 

населението. Отправени са предложения за мерки и дейности за адаптация и смекчаване. 

Предвижда се тези данни да бъдат структурирани и обновявани периодично. 

 

 
Табл. 44 Адаптивен капацитет на етап „Оценка на рискове и уязвимости“ 

 

Очертаване на възможните методи и източници на данни 

за извършване на оценка на риска и уязвимостта 
A 

Извършена(и) оценка(и) на климатичните рискове и уязвимости B 

Идентифицирани и приоритизирани възможни сектори за въздействие B 

Наличните знания се преразглеждат периодично и се интегрират нови такива B 

 
 

Стъпка 3&4 „Идентифициране на възможности“ 

Като част от Стратегия за устойчива енергия и климат на Община Бургас, както и 

настоящия План за устойчива енергия и климат са направени предложения за множество 

мерки за намаляване на уязвимостта и ограничаване на негативните въздействия на 

климатичните промени. Предвидени са действия адаптацията да бъде включена в 

съществуващите нормативни документи и бъдещите планове и проекти. 

B Налице е непрекъсната комуникация за ангажиране на различните целеви аудитории 

C 
Установени механизми за консултации и участие, 

насърчаване на участието на множество заинтересовани страни в процеса на 

адаптиране към климатичните промени 

B Въведени вертикални (т.е. между нивата на управление) механизми за координация 

C Въведени хоризонтални (т.е. между секторните отдели) механизми за координация 

D 
Адаптационен екип (служител), назначен в рамките на общинската администрация с 

ясни отговорности 

B 

B Ангажименти за адаптация, дефинирани/интегрирани в местната климатична политика 

Идентифицирани човешки, технически и финансови ресурси 
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Табл. 45 Адаптивен капацитет на етап „Идентифициране на възможности“ 
 

Съставено, документирано и оценено пълно портфолио от мерки за адаптиране, D 

Оценени са възможностите за интегриране на адаптацията в съществуващите политики 

и планове, идентифицирани възможни синергии и конфликти (напр. с действия за 
смекчаване) 

 

D 

Разработени и приети действия за адаптиране 

(като част от ПДУЕК и/или други документи за планиране) 
B 

 
 

Стъпка 5 „Изпълнение“ 

В настоящия план са определени специфични дейности и мерки за намаляване на 

енергийното потребление и увеличаване на ВЕИ производството и съответно намаляване 

на емисиите; предложени са мерки и дейности за адаптация и смекчаване. Те са 

представени като план за действие с предложени срокове и отговорни общински екипи 

и експерти. Все още общината не е предприела специфични дейности, свързани с 

климата, а тези, които са реализирани или са в процес на реализация са по повод на други 

теми – например, енергия, управление на отпадъците, подобряване на атмосферния 

въздух. Нужно е прецизно планиране на мерките и тяхното синхронизиране с други 

мерки от сходни стратегически документи. 

 

 
Табл. 46 Адаптивен капацитет на етап „Изпълнение“ 

 

Определена е рамка за изпълнение с ясни етапи и цели C 

Приложени и интегрирани действия за адаптиране (където е уместно) 

както е определено в приетия ПДУЕК и/или други планови документи 
C 

Координирано действие между набора за смекчаване и адаптиране C 

 
 

Стъпка 6 „Мониторинг и оценка“ 

Разработени са показатели за наблюдение на изпълнението на предвидените действия, 

както и индикатори за техния прогрес. Предложена е рамка за мониторинг с 

количествени цели и съответните отговорни лица от общинските структури. Предвижда 

се и е предложена структура за периодичен мониторинг и проследяване на прогреса. 

Настоящият документ ще бъде ревизиран и коригиран периодично. Мерките и 

дейностите ще се отчитат според техните индикатори. 

 

 
Табл. 47 Адаптивен капацитет на етап „Мониторинг и оценка“ 

 

Налице е рамка за мониторинг за действия за адаптиране C 

Идентифицирани подходящи индикатори за мониторинг и оценка B 

Напредъкът се наблюдава редовно и се докладва на съответните лица, вземащи 
решения 

C 

Стратегията за адаптация и/или планът за действие са актуализирани, преработени и 

коригирани според констатациите от процедурата за мониторинг и оценка 
C 
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5. План за действие за периода 2021 – 2030 г. 

 

6.1. План за действие за устойчиво енергийно развитие 
 

 

Специфична цел Мярка/ проект 
Срок на 

изпълнение 
Индикатори 

Източник на 

информация 
Инвестиции 

Приоритет 1: Подобряване на енергийната ефективност на  общинските сгради и съоръжения 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повишаване EE 

и внедряване на 

ВЕИ в 

общинският 

сграден фонд  

Пилотно въвеждане на 

системи за енергиен 

мониторинг в общински 

сгради 

2023-2030 Въведени системи 

за енергиен 

мониторинг в 

общински сгради 

Справки от въведените системи 

за енергиен мониторинг в 

пилотните сгради; 

справки от информационната 

система за мониторинг на 

енергопотреблението 

150 000 лв. 

 

Общински 

бюджет 

Прилагане на система за 

енергиен мениджмънт с 

обхват общински сгради 

и съоръжения 

2023-2025 Въведена система 

за енергиен 

мениджмънт 

Справки от въведените системи 

за енергиен мениджмънт в 

пилотните сгради; 

справки от информационната 

система за мениджмънт на 

енергопотреблението 

120 000 лв. 

 

Общински 

бюджет 

Разработване  на 

концепция и План за 

действие поетапно 

въвеждане на 

нискоемисионна зона за 

декарбонизация на 

общината 

2023-2025 Разработена 

концепция 

Разработен план за 

действие 

Община Бургас 50 000 лв. 

 

ПОС, 

Общински 

бюджет 



Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030 

95 | 

 

 

Разработване на пътна 

карта и План за действие 
за нискоемисионно 

2023 Разработен план за 

действие и пътна 
карта 

Община Бургас 75 000 лв. 

 
ПОС, 

 отопление на общински 
сгради и преминаване 

към ВЕИ отопление 

   Общински 

бюджет 

Разработване на 
механизъм  за 

насърчаване 

използването на 

покривите на 

общинските сгради за 

соларни ВЕИ инсталации 

2023 Брой общински 

процедури, брой 

одобрени проекти, 

брой реализирани 

проекти 

Техническа документация на 

проектите и Разрешителни за 

въвеждане в експлоатация 

100 000 лв. 

 

ПОС, 

Общински 

бюджет 

Използване на 

възможностите 

за производство на 

горива и топлинна 

енергия от 

дървесни отпадъци 

2023-2030 Оползотворяване 

на зелени отпадъци 

от паркове и 

градини за 

производство на 

собствено гориво – 
дървесен чипс 

Община Бургас 

ОП „Чистота“ 

Общински 

бюджет 

Проектиране, обновяване 

и изграждане на 

общински сгради по 

стандартите на сгради с 

близки нулево 

енергийно потребление 

или  като 
енергопозитивни сгради 

2023-2030 Изготвени работни 

проекти 

 

Изградени 

общински сгради 

Изготвен и одобрен от ЕСУТ 

работен проект 

 

Отчети на Община Бургас 

4 000 000 лв. 

 

Общински 

бюджет, 

Норвежки 

финансов 

механизъм 

Пилотно въвеждане на 

ВЕИ отопление и 

охлаждане в общински 

сгради със социално 
предназначение 

2023-2025 ВЕИ инсталации Община Бургас Оперативни 

програми 

Съвместни 

проекти с НПО 
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Повишаване на 

EE и 

Извършване на 
предпроектни 

2023-2025 Извършени 
обследвания за 

Доклади от енергийни 
обследвания; 

Общински 
бюджет 

внедряване на 

ВЕИ в 

в жилищният 

фонд на 

територията на 

общината 

проучвания и пилотни 

обследвания и 

разработване на 

инвестиционна стратегия 

за енергоефективно 

обновяване на 

многофамилните сгради 

в периода 2023-2030 год. 

 ЕЕ на минимум 4 

многофамилни 

сгради 

на територията на 

общината 

Разработена 

инвестиционна 

стратегия 

Пазарни проучвания и анализи 

за въвеждане на мерки за ЕЕ и 

смяна на горивната база 

 

Създаване на единен 

информационен портал 

за мерки за ЕЕ и ВЕИ в 

домакинства 

2023-2025 Разработен портал Брой консултирани 

домакинства 

Брой обновени жилища 

Брой ВЕИ инсталации 

Брой алтернативни уреди за 

отопление 

Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Извършване на 
обследвания и 

реализация на мерки за 

ЕЕ и смяна на горивната 

база на многофамилни 

жилищни сгради 

2023-2030 Извършени 

обследвания за 

ЕЕ на 

многофамилни 

сгради; 

Реализирани мерки 

за ЕЕ в 

многофамилни 

сгради 

Доклади от енергийни 

обследвания; 

документация от 

извършени строително – 

ремонтни работи. 

План за 

възстановяване 

и устойчивост 

ПРР,  
 

Разработване на 
механизъм за 

насърчаване и процедури 

за кандидатстване и 

одобряване на ВЕИ 

инсталации за отопление 

и БГВ в жилищни сгради 

2023 Брой процедури, 

брой  одобрени 

проекти,  брой 

реализирани 

проекти 

Техническа документация на 

проектите и Разрешителни за 

въвеждане в експлоатация 

100 000 лв. 

 

Общински 

бюджет 

ПОС 
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 Разработване на 
механизъм за 

насърчаване  и 

одобряване на ВЕИ 

инсталации за 

производство на 

електрическа енергия за 

собствено потребление в 

жилищни сгради 

2023 Брой процедури, 

брой  одобрени 

проекти,  брой 

реализирани 

проекти 

Техническа документация на 

проектите и Разрешителни за 

въвеждане в експлоатация 

100 000 лв. 

 

Общински 

бюджет 

ЕФСУ 

Провеждане на кампании 

за промяна поведението 

на гражданите 

енергоефективно 

отопление  с 

алтернативни уреди за 

отопление и използване 

на ВЕИ за отопление и 

БГВ 

2022-2030 Брой проведени 

кампании 

Резултати от анкетиране сред 

гражданите 

80 000 лв. 

 

Общински 

бюджет, 

програма LIFE 

Провеждане на кампании 

за използване на 

качествени горива за 

битово отопление от 

домакинствата 

2023-2030 Брой проведени 

кампании 

Резултати от анкетиране сред 

гражданите 

80 000 лв. 
 

Общински 

бюджет, ПОС, 

програма LIFE 

Провеждане на кампании 

за замяна на 

електрически уреди с 

висока консумация на 

енергия с енергийно 

ефективни 

2023-2030 Брой домакинства, 

до които е 

достигнала 

кампанията; 

Брой подменени 

уреди 

Справка от доставчици на ел. 

оборудване 

80 000 лв. 

 

Общински 

бюджет, ПОС, 

програма LIFE 

Създаване на общински 

механизъм за 
подпомагане на 

2023 Създаден 
общински 

механизъм за 

Сътрудничество с местния 

бизнес и НПО 

Набиране на 
средства от 

различни 
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 енергийно бедни 

домакинства 

 подпомагане  на 

енергийно бедни 

домакинства на 

територията на 

Община Бургас; 

 източници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничава

не на  

енергийната 

бедност в 

общината 

Идентифициране и 

сегментиране на уязвими 

домакинства в контекста 

на енергийната бедност 

2023-2025 Дял на уязвимите 

жители / 

домакинства – 

които получават 

помощи за 

отопление чрез 

Агенция за 

социално 

подпомагане 

 

Дял на жителите / 

домакинствата, 

които закъсняват 

/не успяват да 

плащат сметките 

си за енергия в 

установените 

срокове 

 

Дял на жителите / 

домакинствата, 

които не успяват 

да поддържат 

домовете си 

достатъчно 

отоплени 

 
 

Агенцията за социално 

подпомагане, данни от местни 

доставчици на енергия, 

проведени анкети и други. 

Общински 

бюджет, 

програма LIFE 
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Дял на жителите / 

домакинствата, 

които не успяват 

да поддържат 

домовете си 

достатъчно 

прохладни през 

лятото 

  

Създаване на регистър на 

домакинства, 

отопляващи се въглища 

и дърва за огрев с оглед 

подпомагане смяната на 

горивната им  база  с 

алтернативни уреди за 
отопление 

2023-2024 Брой регистрирани 

домакинства 

Собствени проучвания Общински 

бюджет 

Повишаване на 
осведомеността и 

активизиране на 

гражданите по темите за 

ЕЕ и ВЕИ 

2023-2030 Брой проведени 

кампании за 

повишаване на 

осведомеността, 

насочени към 

енергийно бедни/ 

застрашени от 

енергийна бедност 

граждани. 
 

Брой участници в 

организираните 

конференции и 

обучения. 

Национални /местни 
институции/ организации, 

ангажирани в борбата с 

енергийната бедност 

Общински 

бюджет 
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 Повишаване на 
осведомеността и 

активизиране на 

гражданите по темите за 

ЕЕ и ВЕИ 

2023-2030 Брой проведени 

кампании за 

повишаване на 

осведомеността, 

насочени към 

енергийно бедни/ 

застрашени от 

енергийна бедност 

граждани. 
 

Брой участници в 

организираните 

конференции и 

обучения. 

Национални /местни 
институции/ организации, 

ангажирани в борбата с 

енергийната бедност 

Общински 

бюджет 

Приоритет 2: Развитие на системи за нискоемисионна градска мобилност 

Подобряване на 

енергийната и 

климатична 

ефективност  на 

обществения 

транспорт 

     

рехабилитация и 

модернизация на 

съществуващата пътно-

транспортна 

инфраструктура 

2030 Реабилитира

ни 30 км 

пъна мрежа  

Строителна 

документация 
ПРР, общински 

бюджет  

ЕФСУ 
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Поетапна до пълна 

подмяна  на обществения 

автопарк с екологично 

чист  

2030 Закупени 10 

бр. 

превозни 

средства за 

обществени

я транспорт  

Документация от 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки;, ППП, 

снимков материал 

14 000 000 лв. 

 

ЕФСУ 
Общински 

бюджет, ПОС 

Надграждане на 

системата  от зарядни 

станции за обществения 

транспорт 

2030 15 бр Документация от 

процедури за 

възлагане на 

обществени 

поръчки;, ППП, 

снимков материал 

3 750 000 лв 

Изграждане на зарядни 

станции за електрически 

автомобили 

2030 Изградени 

20 бр. 

зарядни 

станции  

Строителна 

документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въвеждане и изпълнение 

на  програма 

„Велосипедна 

информираност”, с която 

се осигуряват обучения 

по велосипедна 

безопасност  на деца 

между 5 и 7 години 

2023-2030 Проведена 

програма 

„Велосипедна 

информираност” в 

училищата, в които 

има предучилищно 

обучение 

Община Бургас 

МОН 

РИО 

КАТ 

Велосипедни клубове 

Училища на територията на 

община Бургас 

20 000 лв. 

 

Общински 

бюджет 
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развитие на интегрирана 

инфраструктура за 

велосипеден транспорт; 

2030 Изградени 

20 км 

велосипедн

а мрежа  

Строителна 

документа

ция 

10 000 000 лв 

Въвеждане на 
велосипедни тренировки 

2023-2030 Организирани и 
проведени 

Община Бургас 
МОН 

40 000 лв. 

 

Разширяване 

на условията и 

възможностите 

за прилагане на 

устойчиви 

модели на 

градска 

мобилност 

  едноседмични 

велосипедни 

тренировки във 

всички училища на 

територията на 

община Бургас 

РИО 

КАТ 

Велосипедни клубове 

Училища на територията на 

община Бургас 

Общински 

бюджет 

Провеждане на „Ден без 

автомобил” 

2023-2030 Проведен „Ден без 

автомобил” 

(ежегодно) 

Община Бургас 

Велосипедни клубове 

Фирми 

40 000 лв. 
 

Общински 

бюджет 

Въвеждане на зони с 

ограничение на 

скоростта – 30 км/ч. за 

„успокояване”  на 

трафика край училища, 

детски градини и някои 

квартални зони в близост 

до главни транспортни 

артерии с цел да се 

ограничи   шума  и 

възможността от пътно- 

транспортни 

произшествия 

2023-2030 Отчети на Община 

Бургас 

КАТ 

Община Бургас 

КАТ 

- 
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Приоритет 3: Оползотворяване на възобновяеми енергийни източници 

Увеличаване 

дела 

на 

произведената 

енергия от ВЕИ, 

използвана в 

общинските 

сгради и 

съоръжения 

Предоставяне на покриви 

и изграждане на 

покривни фотоволтаични 

инсталации на сгради 
общинска собственост 

2022-2023 Бр. покривни 

инсталации 

Община Бургас 

частни инвеститори 

Общински 

бюджет 

Обновяване на общински 

сгради по стандартите на 

сгради с близки нулево 

потребление 

2022-2030 Брой обновени 

сгради 

Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, 

ПРР, 

Общински 

бюджет 

Постепенно преминаване 2022-2030 Инсталирана Община Бургас Норвежки 

 към ВЕИ улично 

осветление 

 мощност, 

произведена 

енергия 

 финансов 

механизъм, 

ПРР, 

Общински 

бюджет 

Проучване, проектиране и 

изграждане на пилотни 

ВЕИ инсталации, вкл. 

анаеробно разграждане 

2022-2030 Инсталирана 

мощност, 

произведена 

енергия 

Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, 

ПОС/ПРР, 

ЕФСУ 

Програма 

LIFE 
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Проучване на 
възможността за 

изграждане      на 

централизирани 

колективни    ВЕИ 

инсталации  в малките 

населени места  (PV, 

отоплителни централи на 

биогаз или чипс) 

2023-2025 Брой възможни 

колективни ВЕИ 

инсталации 

Община Бургас Общински 

бюджет, 

Програма LIFE 

Увеличаване 

дела на 

произведената 

енергия от ВЕИ 

в частния 

сектор 

Насърчаване 

изграждането на  ВЕИ 

инсталации    от 

производствени  МСП, 

хотели и офис сгради 

2023-2030 Брой ВЕИ 

инсталации, 

Инсталирани ВЕИ 

мощности, 

произведена 

енергия 

Община Бургас Частни 

инвестиции 

Увеличаване 

дела на 

произведената 

енергия от ВЕИ 

в жилищните 

сгради 

Интегриране на мерки за 

въвеждане на ВЕИ при 

обновяване на 

жилищните сгради 

2023-2030 Брой ВЕИ 

инсталации 

Инсталирани ВЕИ 

мощности, кВт 

Община Бургас Частни 

инвестиции 

съфинансирани 

от други 

програми 

 

Приоритет 4: Подкрепа за промяна на енергийното поведение 

 

 

 

 

 
Повишаване на 

обществената 

информираност 

и изграждане на 

култура за 

Организиране и 

провеждане на 

информационни 

кампании, 

2022-2030 Проведени 

минимум 2 

информационни 

кампании на 
година 

Община Бургас 

Частни фирми 

НПО 

Училища 

80 000 лв. 
 

Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Разработване и 

прилагане на 

система от услуги за 

консултиране на малки и 

средни 
предприятия 

2022-2030 Общински 

портал по 

енергийна 

ефективност и 

ВЕИ 

Годишни отчети на 

общинска 

администрация; 

Интернет страница на 

Община Бургас 

15 000 лв. 

 

Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 
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енергийно 

ефективно 

поведение  

Създаване на 
международни 

партньорства, 

подготовка и 

изпълнение на 

партньорски 

проекти в областта на 

декарбонизацията на 

общината 

2023-2030 Брой разработени 

и 

изпълнявани 

международни 

проекти 

Годишни отчети на 

общинска 

администрация; 

Интернет страница на 

Община Бургас 

Общински 

бюджет 

 
 

Създаване и 

промотиране на 

„зелена” 

идентичност на 

община Бургас 

Утвърждаване 

и 

популяризране 

на „зелената“ 

идентичност на 

Бургас 

Създаване на 
международни 

партньорства, 

подготовка и 

изпълнение на 

партньорски 

проекти в областта на 

декарбонизацията на 

общината 

2023-2030 Брой разработени 

и 

изпълнявани 

международни 

проекти 

Годишни отчети на 

общинска 

администрация; 

Интернет страница на 

Община Бургас 

Общински 

бюджет 

Програма 

Хоризон

т Европа, 

ИНТЕРЕ

Г 

 

Повишаване Организиране и 2022-2030 Проведени Програми за Общински 

 на капацитета 

в общината в 

областта на 

зелената 

енергия, ЕЕ и 

ВЕИ 

провеждане на 
обучения по планиране и 

управление на общински 

енергийни политики за 

експерти от общинска 

администрация 

 минимум 1 

обучение по 

планиране 

и управление на 

общински 

енергийни 

политики за 

експерти 

от общинска 

администрация 

обучение, обучителни 

материали, справки 

от Дирекция 

„Управление на 

човешките ресурси” 

бюджет 

ЕФСУ 
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Въвеждане и 
утвърждаване на 

вътрешна система за 

планиране, реализация и 

мониторинг на местните 

политики по енергийна 

ефективност 

2023 Разработена 

концепция 

за разпределение 

на 

отговорностите и 

система за 

планиране, 

реализация и 

мониторинг на 

местните политики 

по 

ЕЕ, ВЕИ и 
декарбонизация 

Вътрешни правилници на 

Община Бургас 

Общински 

бюджет, 

Хоризон

т Европа, 

ИНТЕРЕ

Г 
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6.2. План за действие за смекчаване на климатичните промени 
 

 

 

Специфична цел 

 

Мярка/ проект 
Срок на 

изпълнение 

 

Индикатори 
Източник на 

информация 

Възможни 

източници на 

финансиране 

 Приоритет 1: Усъвършенстване на нормативната, стратегическа и програмна рамка за развитие на община Бургас в контекста на 
задълбочаващи се климатични промени 

 

 

 

 

 

 

 
Усъвършенстване 

на нормативната 

уредба и 

утвърждаване на  

местен стандарт за 

енергийна и 

климатична 

ефективност 

Въвеждане на изискване 

всички нови общински сгради 

да се строят до ниво „сграда с 

близко до нулево потребление 

на енергия“ или като енергийно 

позитивни сгради 

2023 Брой общински сгради 

с потребление близко 

до нулевото 

Енергийни одити на 

общински сгради; 

регистър на АУЕР 

Общински бюджет 

Създаване на енергийно 

позитивни зони 

2025-2030 Брой градски зони със 

сгради, търгуващи 

енергия помежду 
сградите си 

Общински сгради, 

продаващи енергия 

в мрежата 

Общински бюджет 

Създаване на правила и модел 

на публично-частно 

партньорство за осигуряване на 

по-широко навлизане на ВЕИ в 
общинския сграден фонд 

2023 Брой договори за 

изграждане на ВЕИ в 

рамките на ПЧП 

Общински регистър 

на договорите 

Общински бюджет 

Изготвяне на наръчник за 

създаване на енергийни 
общности 

2024 Брой сваляния на 

наръчника 

ЗЕЕ Общински бюджет 

Поетапно ограничаване на 

използването на замърсяващи 

горива 

2023-2025 
2025-2030 

Брой сменени уреди за 

отопление на твърдо 

гориво 

Изпълнение на 

програма за 

подмяна на уредите 

за отопление на 

твърдо гориво 

Общински бюджет 
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Мониторинг на 

политиките за 

Създаване на каталог за 
енергийните характеристики на 

2023-2025 Брой сгради, описани в 
каталога 

Енергийни одити на 
общински сгради; 

Общински бюджет 

смекчаване сградите и очаквани енергийни 
спестявания 

  регистър на АУЕР  

Създаване на GIS-карта на 

сградите/обектите с ВЕИ по 

видове ВЕИ технологии 

2023-2025 Брой индивидуални 

ВЕИ инсталации, 

описани в каталога 

Регистри на АУЕР, 

разрешителни 

издадени от 

Община Бургас; 

индивидуални 

декларации за ВЕИ 

Общински бюджет 

Изграждане на системи за 

мониторинг на енергийното 

потребление и производство в 

общински сгради 

2023-2027 Брой присъединени 

точки за мониторинг 

- Общински 

бюджет, ПРР 

Приоритет 2: Намаляване на енергийното потребление и внедряване на ВЕИ за индивидуално потребление в сградния сектор 

 

 

 

 

 

 
Поетапно 

обновяване на 

сградния фонд до 

най-висок 

енергиен клас 

Поетапно обновяване на 

общинските сгради до най- 

висок енергиен клас, в т.ч. 

сгради с нулево енергийно 

потребление и енергийно 
позитивни сгради 

2023-2030 Брой обновени сгради Община Бургас Общински 

бюджет, ПРР 

Поетапно обновяване на 

жилищни сгради до най-висок 

енергиен клас 

2023-2030 Брой обновени сгради Община Бургас, 

ОПРР 

План за 

възстановяване и 

устойчивост, 

ПРР 

Поетапна подмяна на 

отоплителни инсталации на 

изкопаеми горива 

2023-2025 

2025-2030 
Брой сменени уреди за 

отопление на твърдо 

гориво 

Изпълнение на 

програма за 

подмяна на уредите 

за отопление на 
твърдо гориво 

ПОС, ЕФСУ 

Поетапна подмяна на 

осветителните тела за улично 
осветление 

2023-2030 Брой сменени 

осветителни тела 

Община Бургас Общински бюджет 
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Насърчаване на Изграждане на ВЕИ 2023-2030 Брой изградени Община Бургас Норвежки 

внедряването на 

ВЕИ за собствено 

ползване 

инсталации във вече обновени 

общински сгради 

 инсталации, 
инсталирана мощност, 

произведена енергия 

 финансов 
механизъм, ПРР, 

Общински бюджет 

Поетапно въвеждане на ВЕИ 

осветление 

2023-2030 Инсталирана мощност, 

произведена енергия 

Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, ПРР, 
Общински бюджет 

Насърчаване на индивидуални 

ВЕИ инсталации в жилищни 

сгради 

2023-2027 Брой изградени 

инсталации, 

инсталирана мощност, 
произведена енергия 

Община Бургас, 

ОПРР 

План за 

възстановяване и 

устойчивост, ПОС 

Подкрепа и насърчаване на 

изграждане на ВЕИ инсталации 

в индустриални и третични 
обекти 

2023-2027 Брой изградени 

инсталации, 

инсталирана мощност, 
произведена енергия 

Община Бургас План за 

възстановяване и 

устойчивост, 
ЕФСУ 

 

 

 

 

 
Насърчаване на 

създаване на 

енергийни 

общности и 

ресурсна 

ефективност 

Проучване на възможността за 

изграждане на централизирани 

колективни ВЕИ инсталации в 

малките населени места (PV, 

отоплителни централи на 
биогаз или чипс) 

2023-2025 Брой възможни 

колективни ВЕИ 

инсталации 

Община Бургас Общински 

бюджет, Програма 

LIFE 

Насърчаване и създаване на 

ВЕИ енергийни общности 

2023-2027 Брой заявления за 

интерес за създаване 

на ВЕИ енергийни 

общности 

Община Бургас, 

местен енергиен 

доставчик (ЕВН, 

Топлофикация 
Бургас) 

Общински 

бюджет, Програма 

LIFE, програма 

Хоризонт Европа 

Оползотворяване на отпадна 

биомаса от общинските зелени 

площи за отопление на 

общински и жилищни сгради 

2025-2030 Тонове произведени 

пелети или чипс от 

зелени отпадъци 

Община Бургас Общински 

бюджет, ПОС, 

Норвежки 

финансов 

механизъм 

Въвеждане на система за 2025-2027 Брой Община Бургас ПОС, НДЕФ 
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 разделно събиране на 
биоотпадъците от 

домакинствата 

 домакинства, обхванати 

от системата 

  

Въвеждане на система от 

стимули за увеличаване на 

разделното събиране на 

битовите отпадъци при 
източника 

2025-2027 Брой домакинства, 

участващи в системата 

Община Бургас ПОС, НДЕФ 

Приоритет 3: Насърчаване на зелената и алтернативна градска мобилност 

 

 

 

 

 

 
Насърчаване на е- 

мобилността 

Увеличаване дела на ел. енергия 

от ВЕИ за нуждите на 

обществения и личния 
транспорт 

2023-2030 Инсталирана мощност, 

произведена енергия 

Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, ПРР, 
Общински бюджет 

Поетапна подмяна на 

общинския  лекотоварен 
автопарк с електрически  

2023-2030 Брой сменени 

лекотоварни 
автомобили 

Община Бургас ПРР, НДЕФ, 
Общински бюджет 

Поетапна подмяна на 

общинския автобусен парк с 

електробуси и въглеродни 

автобуси 

2023-2030 Брой сменени автобуси Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, ПРР, 

Общински бюджет 

Изграждането на "зелени" 

електрически зарядни 

2025-2030 Брой изградени 

зарядни станции, 

произведена енергия 

Община Бургас Норвежки 

финансов 

механизъм, ПРР, 
Общински бюджет 

Насърчаване на 

алтернативното 

градско 

придвижване 

Кампании за насърчаване на 

използване на градски 
транспорт 

2023-2030 Брой обхванато 

население 

Община Бургас Общински бюджет 

Кампании за насърчаване на е- 
мобилността 

2025-2030 Брой обхванато 
население 

Община Бургас Общински бюджет 

Приоритет 4: Промяна на поведение и провеждане на кампании  с фокус  намаляване на 
въглеродния отпечатък 

Насърчаване на  Разработване на 2023-2024 Наличие на Община Бургас Общински 
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обществено 

включване в 

темите за 

смекчаване 

комуникационната стратегия 
относно климатичните промени 

 комуникационна 
стратегия 

 бюджет, НДЕФ, 
програма LIFE 

Изпълнение на 
комуникационни дейности за 

повишаване на обществената 

осведоменост, познания и 

нагласи по отношение 

смекчаването на климатичните 

промени 

2024-2030 Брой кампании на 

година, брой граждани 

обхванати от 

кампаниите 

Община Бургас Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Сътрудничество с 

образователни институции за 

образователни програми на 
тема климат 

2025-2030 Брой ученици, 

участващи в 

образователните 
програми 

Община Бургас Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Провеждане на 

кампании и  

насърчаване на 

намаляване 

потреблението на 

енергия и 

увеличаване дела 

на ВЕИ 

Състезания за пестене на 

енергия сред домакинствата 

2025-2030 Брой домакинства, 
включили се в 

състезанието 

Община Бургас Общински 
бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Изпълнение на кампании за 

замяна на старите електроуреди 
с нови 

2024-2030 Брой закупени нови 

електроуреди срещу 
върнати стари 

Община Бургас, 

вериги за битова 
техника 

Общински 

бюджет, НДЕФ, 
програма LIFE 

Кампании за насърчаване на 

индивидуални ВЕИ инсталации 

2024-2030 Брой нови ВЕИ 

инсталации, въведени 
в експлоатация 

Община Бургас Общински 

бюджет, НДЕФ, 
програма LIFE 

 

 
 

Провеждане на 

кампании за 

намаляване на 

енергийната 

бедност 

Създаване на общински 

механизъм за идентифициране 

на енергийно бедни 

домакинства 

2023-2025 Наличие на разработен 

механизъм 

Община Бургас, 

социални 

предприятия, 

енергийни 
доставчици, 

 
 

Общински бюджет 

Изпълнение на кампании за 

намаляване на енергийната 

бедност 

2025-2030 Брой домакинства, 

обхванати от 

кампанията 

Община Бургас, 

социални 

предприятия, 

енергийни 

доставчици, 

Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE, 

сътрудничество в 

бизнеси и 
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    благотворителни 
организации 

енергийни 
доставчици 

Приоритет 5: Повишаване на административният капаците в общината във връзка  с адаптация и смекчаване на 
негативните последици от климатичните промени 

 

 
 

Събития за 

промотиране на 

темата за 

смекчаване 

Организиране на местни 

информационни дни за 

граждани за обновяване на 

жилищата, подмяна на 

отоплителните уреди и/или 

внедряване на ВЕИ 

2023-2030 Брой домакинства, 

посетили 

информационните дни 

Община Бургас Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Създаване на единен 

информационен портал за 

мерки за ЕЕ и ВЕИ в 
домакинства 

2023-2025 Брой домакинства, 

посетили портала 

Община Бургас Общински 

бюджет, НДЕФ, 

програма LIFE 

Повишаване на 

експертния 

капацитет на 

общински 

служители 

Обучения и семинари за 

повишаване на капацитета на 
местните експерти 

2023-2030 Брой общински 

служители посетили 
обученията 

Община Бургас Програма LIFE 

Обмен на знания и опит в 
сферата на смекчаване 

климатичните промени 

2023-2030 Брой общински 
служители, участвали 

в проекти и трансфери 

Община Бургас Програма LIFE 
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6.3. План за действие за адаптация към климатичните промени 
 

 

 

Специфична цел 

 

Мярка/ проект 
Срок на 

изпълнение 

 

Индикатори 
Източник на 

информация 

Възможни 

източници на 

финансиране 

Приоритет 1: Усъвършенстване на нормативната, стратегическа и програмна рамка за развитие на община Бургас в контекста 
на адаптация към климатични промени 

 Създаване на интегрирана 2023-2025 Разработени документи, Община Бургас Общински бюджет 
 рамка от политики за  одобрени от Общински   

 благоустройство, защита от  съвет   

 бедствията и устойчиво     

 енергийно планиране     

 Създаване на пътна карта за 2023-2025 Разработени документи, Община Бургас Общински бюджет 
 внедряване на градски  одобрени от Общински   

Синхронизиране на 

общинските 

програми и 

планове за 

благоустройство на 

територията, 

защита от бедствия 

и устойчиво 

енергийно 

планиране 

решения за адаптация към 
климатичните промени 

 съвет   

Изготвяне на списък от 
индикатори за устойчива 

градска среда 

2023-2025 Разработен документ Община Бургас Общински бюджет 

Въвеждане и мониторинг на 

индикатори за зелени и сини 

площи на територията на 
общината 

2023-2025 Брой въведени 

индикатори 

Община Бургас Общински бюджет 

Разработване на изисквания 
към новите градски проекти 

2023-2024 Разработен документ Община Бургас Общински бюджет 

 да включват критерии за     

 адаптация към климатични     

 опасности     

 Преглед и синхронизиране на 2023-2024 Разработен документ Община Бургас Общински бюджет 
 процедури за действие при     

 климатични опасности и     

 бедствия     
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 Изготвяне на общински 

механизъм за действие при 

климатични опасности и 
бедствия 

2023-2024 Брой документи, 

одобрени от Общински 

съвет 

Община Бургас Общински бюджет 

Разработване на план за 

защита на градската 

инфраструктура и население 

при климатични опасности и 
бедствия 

2023-2024 Брой документи, 

одобрени от Общински 

съвет 

Община Бургас Общински бюджет 

Разработване на 

насоки за 

реализиране на 

инфраструктурни 

проекти, устойчиви 

на климатичните 

промени и 

опасности 

Критичен преглед на 

градската инфраструктура за 

обновяване с оглед на 

възможността да се включат 
елементи на адаптация 

2023-2024 Списък с градска 

инфраструктура 

Община Бургас Общински бюджет 

Проучване на потенциала на 

градската среда за внедряване 

на „зелени“ и „сини“ 
пространства 

2023-2024 Разработен документ Община Бургас Общински бюджет 

 

 

 

 

 
Мониторинг на 

политиките за 

адаптация 

Проучване на потенциала за 

усвояване на покривните 

пространства като „зелени“ 
пространства 

2023-2024 Разработен документ Община Бургас Общински бюджет 

Създаване на GIS- 

платформа/каталог на градски 

„зелени“ и „сини“ зони за 

отдих и защита от топлинни 

вълни 

2023-2025 Разработена платформа Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Създаване на общински 

механизъм за консолидиране, 

управление и мониторинг на 

мерките и дейностите, 
свързани с адаптация 

2023-2025 Разработен механизъм Община Бургас Общински бюджет 
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Приоритет 2: Информираност и бази данни за мониторинг на измененията на климата 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на GIS- 

информационни 

системи за 

наблюдение на 

измененията на 

климата 

Създаване на GIS-платформа с 

градските зони с повишен 

климатичен риск и уязвимо 
население 

2023-2025 Разработена платформа Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Създаване на информационна 

база данни с климатични и 

метеорологични данни в 

подкрепа на местното вземане 
на решения за адаптация 

2023-2025 Разработена база данни Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Създаване на информационна 

база данни с уязвимото 

население по местоживеене и 

близост до градски зони с 
повишен риск 

2023-2025 Разработена база данни Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Надграждане на 

информационната система за 
управление на водите 

2023-2030 Брой изградени 

станции/ монтирани 
сензори 

Община Бургас ПОС, ФМ на ЕИП, 
собствени средства 

Мониторинг и интелигентно 

управление на водните 

ресурси на територията на 

община Бургас 

2023-2030 Брой станции/ сензори Общинска 

администрация 

Бургас и други 

заинтересовани 

страни 

ПОС 

 
 

Създаване на 

система за ранно 

известяване на 

климатични 

опасности 

Установяване на механизъм 

и/или система за ранно 

известяване на институциите 

и населението при климатична 
опасност или бедствие 

2023-2025 Разработен механизъм 

и/или система 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Подобряване на техническото 

обезпечаване за реакция при 

климатична опасност или 

бедствие 

2023-2027 Обем на инвестиция в 

техника и оборудване 

при бедствия и аварии 

Община Бургас Общински бюджет 
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Осъществяване на 

непрекъсната 

защита на 

уязвимото 

население при 

климатични 

опасности 

Разработване и прилагане на 
Програма "Нискоемисионни 

зони в Бургас" 

2023-2025  Общинска 
администрация 

Бургас 

ПОС, Общински 

бюджет 

Подобряване на 
климатизацията в 

обществените сгради и 

транспорт 

2023 - 2030 Повишена 

удовлетвореност на 

гражданите от 

климатизацията в 
градски транспорт 

Община Бургас Общински бюджет 

Осигуряване на непрекъсната 

информираност на гражданите 

за статуса на климатичните 

опасности 

2023-2030 Разработена платформа Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Ранна система за оповестяване 

на застрашени групи от 

климатични опасности и 
бедствия 

2023-2025 Разработена платформа Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Приоритет 3: Благоустройство и развитие на зелената и синя градска инфраструктура 

 

 
 

Разработване на 

единна 

информационна 

система за 

развитието на 

градската 

инфраструктура 

Внедряване на изисквания за 

новите сгради и обновяване на 

старите за защита от 

прегряване и свръх нагряване 
на околната среда 

2023-2025 Разработени насоки, 

брой сгради 

обновени/изградени 

според изискванията 

Община Бургас Общински бюджет 

Внедряване на изисквания за 

преустройство на градската 

среда за предотвратяване на 

нагряване (топлинен остров) 

2023-2025 Разработени насоки, 

брой зелени/сини 

градски зони 

Община Бургас Общински бюджет 

Внедряване на изисквания за 

преустройство на градската 

среда за увеличаване на 
отводнителния обем 

2023-2025 Намаляване на случаите 

на наводнения 

Община Бургас Общински бюджет 

Развитие на зелени 

и сини градски зони 

Създаване на план за действие 
и реализиране на мерки за 

2023-2025 Разработен план за 
действие 

Община Бургас Общински бюджет, 
НДЕФ, Програма 
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 развиване на дълготрайната 

дървесна растителност и 

разширяване на зелените 
площи 

   LIFE 

Разработване на планове за 

залесяване на градските зони с 

подходяща растителност за 

защита от топлинни острови 

2023-2025 Разработен план за 

действие 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Проучване и извършване на 

сондажи за подпочвени 

източници на водоснабдяване 

и изграждане на поливни 

системи за зелени площи със 

сондажни води. 

2023-2030  Общинска 

администрация 

Бургас 

ПОС, ПРР, 
собствени/заемни 

средства 

Проучване  на уязвимите 

елементи от  транспортната 
система 

2023-2025 Разработено проучване Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 
LIFE 

Отстраняване на всички 

регистрирани „кални“ точки – 

неасфалтирани улици, пътеки, 

паркинги и др., чрез 

асфалтиране, благоустрояване, 

затревяване и т.н. 

2023-2030 Бр. отстранени „кални“ 

точки 

Община Бургас Общински бюджет 

Развитие и управление на 

екосистемните услуги 

2023-2025 брой Община, НПО и 

др. 

заинтересовани 
страни 

ПОС, ПВУ, LIFE, 
Интеррег, Хоризонт 

Европа 

Въвеждане на интегрирани 

решения за климатична 

адаптация на градската среда 

чрез обновяване на озеленени 
площи за ограничен 

2023-2030 Кв м Общинска 

администрация 

Бургас, НПО, 

заинтересовани 
страни 

ПРР, ПОС, ФИ, 
собствени средства 
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 обществен достъп ( 
междублокови пространства) 

    

Зелена инфраструктура, 

изградена с цел 

приспособяване към 

изменението на климата чрез 

облагородяване на озеленени 

площи за широк обществен 
достъп 

2023-2030 Кв м Общинска 

администрация 

Бургас 

ПОС, LIFE, 
Интеррег, Хоризонт 
Европа 

Изграждане на зелена 

инфраструктура за 

обществени зони и сгради , 

вкл. озеленяване покриви и 

фасадни стени на обществено- 

обслужващи сгради и 

многофамилни жилищни 
сгради 

2023-2030 Кв м Общинска 

администрация 

Бургас 

ПРР, ПОС, ФИ, 
ПВУ, ЧИ, собствени 

и заемни средства 

Изграждане на зелени 

стени/пана, поглъщащи 

замърсяването по улиците по 

натоварени транспортни 

комуникации 

2023-2030  Общинска 

администрация 

Бургас 

ПРР, ПОС 

Създаване на „зелени 

пояси/зони“ по границите с 

индустриалните зони, 

натоварени транспортни 

комуникации. 

2023-2030 Кв м Общинска 

администрация 

Бургас 

ПРР, ПОС 

Изграждане на Зона за 
рекреация и туризъм с 

иновативни градски решения 

2023-2030 Изградена зона Община Бургас ПОС, ПРР, ФИ, 
Общински бюджет 
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 Изграждане на зелена 

инфраструктура в градските 

зони за намаляване 

замърсяването с прахови 

частици 

2023-2030 Кв м Община Бургас ПОС, общински 

бюджет 

Обособяване на зелени пояси 
по дължината на ключови 

транспортни артерии 

2023-2030 Кв м Общинска 
администрация 

Бургас 

ПРР, ПОС, ФИ, 
ПВУ, ЧИ, собствени 

и заемни средства 

Въвеждане на иновативен 

модел за пречистване на 

битови отпадни води чрез 

прилагане на 
природосъобразни решения. 

2023-2030  Общинска 

администрация 

Бургас 

ОПОС, програма 

LIFE 

 

 

 

 

 

 

Защита на 

градската 

инфраструктура от 

климатични 

опасности 

Внедряване на мерки и 

дейности в инфраструктурата 

на транспортната система за 

предпазването й от 
климатични рискове 

2025-2030 Брой реализирани 

мерки 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 

Подобряване на 
иригационните системи  за 

противодействие  на 

засушаването и 

застрашаването на зелените 

площи от изсъхване 

2025-2030 Брой реализирани 

мерки/дейности/проекти 

Община Бургас Общински бюджет 

Осъществяване на дейности по 

поддръжка на зелената 

система с цел ускоряване 
нейното разрастване 

2025-2030 Брой реализирани 

мерки 

Община Бургас Общински бюджет 

Изграждане на зелени системи 

за пречистване на водите, 

вливащи се в езерата, вкл. 
повишаване на ретензионната 

2023-2030 брой Общинска 

администрация 

Бургас, НПО и 
други 

ПОС, ПВУ, LIFE, 
Интеррег, Хоризонт 

Европа, НДЕФ 
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 способност на заливаемите 
площи на местата дефинирани 

в ПУРН 

  заинтересовани 

страни 

 

Внедряване на иновативни 

решения зa оползотворяване 

на дъждовна вода, използване 

на алтернативни източници за 
генериране на енергия 

2023-2030 брой Общинска 

администрация 

Бургас 

ПРР, ПОС, ФИ, 
ПВУ, ЧИ, собствени 

и заемни средства 

Реконструкция и 

доизграждане и/или нова ВиК 

инфраструктура и съоръжения 

за пречистване на отпадъчни 

води в населени места на 

територията на община Бургас 

2023-2030 Километри 

Реконструирана, 

доизградена и/или 

изградена нова ВиК 

инфраструктура 

Община Бургас, 

"ВиК" ЕАД 

ПОС, 
ПВУ/собствени/заем 

ни средства 

Приоритет 4: Промотиране и обществено включване на обществеността в темата за адаптация към климатичните промени 

 

 
Повишаване на 

осведомеността на 

гражданите за 

адаптация към 

климатичните 

промени 

Създаване и изпълнение на 

комуникационна стратегия за 

осведомяване на гражданите 
по темите за адаптация 

2023-2024 Наличие на 

комуникационна 

стратегия 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE 

Изпълнение на 
комуникационни дейности за 

повишаване на обществената 

осведоменост, познания и 

нагласи по отношение 

адаптацията към 

климатичните промени 

2024-2030 Брой кампании на 

година, брой граждани 

обхванати от 

кампаниите 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE+ 

Внедряване на 

темата за 

адаптацията към 

климатичните 

промени в 

образователните 

Сътрудничество с 

образователни институции за 

образователни програми на 
тема климат 

2025-2030 Брой ученици, 

участващи в 

образователните 
програми 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, ЕФСУ 

Разработване на материали за 
учениците по темата за 

2023-2025 Разработени 
образователни 

Община Бургас Общински бюджет, 
НДЕФ, ОП 
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програми и 

материали 

адаптация  материали  „Образование“ 

Внедряване на полеви 

изследвания на 

метеорологични и климатични 

явления в студентските 

курсове по екология и 

опазване на околната среда във 

ВУЗ 

2025-2030 Брой ученици, 

участващи в 

образователните 

програми 

Община Бургас Общински бюджет, 

ЕФСУ“ 

Организиране на ученически и 

студентски хакатони за 

решения за адаптиране към 

климатичните промени 

2025-2030 Брой учащи, участващи 

в хакатоните 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE 

 

 
 

Провеждане на 

кампании за 

защита на 

гражданите при 

климатични 

опасности 

Разработване на 
наръчник/насоки за 

гражданите и най-вече 

уязвимите групи за 

предпазване от климатичните 

опасности и бедствия 

2023-2025 Разработени насоки Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE 

Осъществяване на кампании 

сред гражданите за защита на 

населението при опасност или 

бедствие; осъществяване на 
демонстрации 

2025-2030 Брой граждани, 

включили се в 

кампаниите 

Община Бургас  

Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE 

Приоритет 5: Повишаване на местния капацитет за въвеждане на мерки за адаптация към климатичните промени 

 

Събития за 

промотиране на 

темата за 

адаптация към 

климатичните 

промени 

Организиране на панаири за 

науката за граждани с 

насоченост към климатичните 
промени 

2023-2030 Брой домакинства, 

посетили 

информационните дни 

Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, програма 

LIFE 

Създаване на единен 

информационен портал за 

мерки и дейности при 

климатична опасност или 

2023-2025 Разработена платформа Община Бургас Общински бюджет, 

НДЕФ, Програма 

LIFE 
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 бедствие     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Повишаване на 

експертния 

капацитет на 

общински 

служители 

Създаване на Научно – 

изследователски център за син 

растеж 

2023-2030 Разработен център Бургаски 

свободен 

университет, 

Университет 

„Проф. Д-р Асен 

Златаров“, 

Регионален 

академичен 

център на 

Българската 

академия на 

науките 

ПКИП, Програми на 

общността, частно 

финансиране 

Непрекъснато/продължаващо 

развиване на капацитета на 

местните експерти за 

планиране, реализиране и 

мониторинг на мерки и 

дейности за адаптация 

2023-2030 Брой общински 

служители, участвали в 

обучения, лекции, 

семинари 

Община Бургас Общински бюджет, 

Програма LIFE 

Обучения и семинари за 

повишаване на капацитета на 
местните експерти 

2023-2030 Брой общински 

служители посетили 
обученията 

Община Бургас Програма LIFE 

Обмен на знания и опит в 

сферата на смекчаване 
климатичните промени 

2023-2030 Брой общински 

служители, участвали в 
проекти и трансфери 

Община Бургас Програма LIFE 
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Приложение I. Инвентаризация на енергийното потребление и 

парниковите емисии в Община Бургас през 2020 г. 

 
1. Енергийно потребление и инвентаризация на емисиите парникови газове за 2020 

г. 

Данните за енергийното потребление през 2020 г. са представени според справки 

на община Бургас и местните енергийни доставчици, като методиката за обработка на 

данни е уеднаквена с предните години. 

В настоящия план броят на населението през 2020 г. прието да е 205 329 според 

националната статистика; в него броят на домакинства е 84 896, а средният брой членове 

на домакинство е 2,4 според статистиката на НСИ. 

През 2020 г. крайното енергийно потребление (КЕП) на община Бургас е 1,29 

ТВтч. Най-голям дял от него се пада на жилищния сектор – 617 ГВтч или 48%, следва 

го „Третичен сектор и индустрия“ – 354 ГВтч или 27%. Сравнително малък е приносът 

на сектор „Общински сгради и съоръжения“ (2%) и „Общинско осветление“ (0.6%). 

Транспортът в община Бургас представлява 22% от КЕП. 

 

 

Фиг. 51 Крайно енергийно потребление по сектори през 2020 г., Община Бургас 

 

 
По отношение значителния дял на сгради и съоръжения в крайния енергиен 

баланс за 2020 г., той се разпределя както следва: 

 
 

Табл. 49 КЕП за сгради и съоръжения, община Бургас, 2020 г. 

Община Бургас - потребление на енергия през 2020 г. - 1,29 ТВтч 

29, 2% 
 

289, 22% 

 
617, 48% 

354, 27% 

8, 1% 

Общински сгради и съоръжения 

Общинско осветление 

Транспорт 

Жилищни сгради 

Третичен сектор и индустрия 
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ГВтч 

Процент КЕП от общото енергийно 

потребление на община Бургас 

Общински сгради и съоръжения 28.8 2% 

Жилищни сгради 617 48% 

Общинско осветление 7.9 0.6% 

Третичен сектор и индустрия 353.9 27% 

 
 

Крайното енергийно потребление за периода по горива е както следва: 
 

Табл. 50 КЕП по горива за всички сектори през 2020 г., Община Бургас 
 

 
ГВтч 

Процент КЕП от общото енергийно 

потребление на община Бургас 

Електрическа енергия 724 56% 

Отопление/охлаждане 115 9% 

Природен газ 93 7% 

Въглища 11.1 1% 

Сурова дървесина 81.7 6% 

Пелети 22.8 2% 

Дизел 129 10% 

Бензин 111 9% 

 
 

Съвсем малки дялове имат потребление на несъобщение горива в сектора на 

общинските сгради и потреблението на битова гореща вода от соларно термални панели 

в жилищния сектор. Не е възможно да се инвентаризира част от потреблението от 

соларно-термални панели и островни ПВ инсталации в обществения и частния сектор, 

поради липса на регистър на такива инсталации за индивидуално ползване. Като цяло, 

техният брой е малък и са ВЕИ инсталации, което показва, че те няма да имат влияние 

върху баланса на потребена и произведена енергия; но тяхното присъствие е добре да се 

отчита с оглед нарастващия дял на ВЕИ производство в общината, което трябва да се 

отчита и докладва в плановете за енергийна ефективност и ВЕИ на национално и 

европейско ниво. 

В община Бургас потреблението по енергоносители показва висок дял на 

електрическата енергия (56%) и съответно равномерно разпределение между другите 

горива – сурова дървесина и въглища (7%), дизел (10%) и бензин (9%), природен газ (7%) 

и топлинна енергия (9%). 
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Фиг. 52 Използвани енергоизточници за всички сектори през 2020 г., Община Бургас 

 

 

Енергийното потребление по сектори и горива разкрива структурата и на 

парниковите емисии, произвеждани на територията на Бургас (фиг. 53 и 54). Сектор 

„Жилищни сгради“ и „Третичен сектор и индустрия “ заемат общо 77% от енергийното 

потребление; като жилищния сектор е отговорен за над половината от парниковите 

емисиите – 52%. Транспортът заема 9.8% от парниковите емисии, а общинският сектор 

и осветление заема общо 3% от парниковите емисии на общината. 

Община Бургас - енергийно потребление по енергоизточници през 2020 г. 
- 1,29 ТВтч 

93.9, 7% 

115.9, 9% 

81.8, 6% 11.1, 1% 
22.8, 2% 

129.6, 10% 

111.8, 9% 

724.2, 56% 

Електрическа енергия 

Дърва за огрев 

Соларно-термална енергия 

Бензин 

ТЕЦ 

Въглища 

Газьол 

Други 

Природен газ 

Пелети 

Дизел 
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Фиг. 53 Парникови емисии по сектори през 2020 г., Община Бургас 

 

 

От гледна точка на потреблението на горива, най-много емисии се падат на 

потреблението на електрическа енергия – 79%, която е и с най-висок емисионен фактор. 

Потреблението на горива в транспорта – бензин и дизел – заема около 9% от емисиите. 

Отбелязват се и емисиите от използването на сурова дървесина – около 33 хил. т. СО2 

или 4%. Въвеждането на дървата за огрев като източник на емисии е свързано с тяхното 

неустойчиво използване – изгаряне на дърва с висока влажност в неефективни 

отоплителни уреди. Това неефективно и неустойчиво използване на биомаса, която по 

принцип се счита за възобновяеми източник и нисък емисионен фактор, предполага, че 

те трябва да бъдат отбелязвани с висок емисионен фактор, спрямо препоръките на IPCC, 

посочени в насоките на Конвента на кметовете7. Другите източници на емисии са 

използването на топлина от ТЕЦ (5%), природен газ (3%), други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 The Covenant of Mayors for Climate and Energy Reporting Guidelines 

Oбщина Бургас - парникови емисии по сектори през 2020 г. - 746 т CO2 

73, 10% 13, 2% 

265, 35% 389, 52% 

6, 1% 
 
Общински сгради и съоръжения 
Общинско осветление 
Транспорт 

Жилищни сгради 
Третичен сектор и индустрия 
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Фиг. 54 Парникови емисии по енергоизточници за всички сектори през 2020 г., Община 

Бургас 

 

 

1.1. Крайно енергийно потребление през 2020 г. в сектор „Общински сгради и 

съоръжения” 

През 2020 г. крайното енергийно потребление в общинските сгради и съоръжения е 28 

813 МВтч, което съставлява 2% от общото крайно енергийно потребление в община 

Бургас. В тази секция се разглежда и потреблението на електрическа енергия за 

обществено осветление, което за 2020 г. е 7 926 МВтч или 0.6% от крайното енергийно 

потребление. Енергопотреблението по енергийни източници в общинските сгради и 

съоръжения е както следва: 

 Електрическа енергия – 11 191 МВтч за сгради и 7 926 МВтч за 

осветление 

 Отопление/охлаждане – 8 457 МВтч 

 Природен газ – 7 394 МВтч 

 Промишлен газьол и дизел – 241 МВтч 

 Пелети – 1 390 МВтч 

 Друга биомаса (дърва за огрев) – 64 МВтч 

 Други енергоизточници – 75.6 МВтч 

 

От фиг. 55 е видно, че делът на електрическа енергия в общите енергийни разходи 

за обществените сгради през 2020 г. е най-висок – 11 191 МВтч (39%), следван от 

отоплението от ТЕЦ – 8 457 МВтч (29%). През 2020 г. относително висок е дела на 

Община Бургас - парникови емисии по сектори през 2020 г. - 746 т 
СО2 

34, 4% 19, 3% 

33, 4% 
35, 5% 

28, 4% 
593, 79% 

Електрическа енергия ТЕЦ 

Дърва за огрев Въглища 
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Природен газ 

Пелети 

Бензин 



Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030 

128 | 

 

 

природния газ - 26%, и относително нисък дял на енергията от пелети за сметка на 

суровата дървесина – 5%, чието потребление е намаляло спрямо 2015 г. 

Общинското осветление в Бургас има потребление на електрическа енергия от 

7 926 МВтч, което е 1% от крайното енергийно потребление на общината. То е около две 

трети от потреблението на електроенергия за всички общински сгради. 

 

 
 

Фиг. 55 Потребление на енергия по енергоизточници в сектор „Общински сгради и 

съоръжения“, община Бургас, 2020 г. 

 

 

Фиг. 56 представя дела на общинските сгради на фона на жилищните и третичните 

сгради и обекти. Във всички аспекти, освен потреблението на природен газ, жилищния 

сектор превъзхожда другите. Общинските сгради потребяват три тъпи повече топлинна 

енергия от ТЕЦ спрямо третичните обекти и три пъти повече природен газ от жилищните 

обекти. На общинските сгради се пада 2-3% от потреблението на електрическа енергия, 

около 7% от потреблението на топлинна енергия и 16% от потреблението на природен 

газ. През 2020 г. общинските сгради използват около 6% от топлинната енергия от пелети 

и малко количество дърва за огрев. Те единствени ползват газьол за отопление. 

Oбщина Бургас - потребление на енергия по 
енергоизточници за общински сгради, 2020 г. 
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Структура на енергопотреблението за сградите (1 ТВтч), община Бургас, 
2020 г. 
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Фиг. 56 Структура на енергийното потребление в сектора на сградите, община Бургас, 

2020 г. 

 

 

Някои общински сгради в Бургас имат поставени соларно-термални колектори за 

битова гореща вода, които не са включени в инвентаризацията, поради липса на пълен 

регистър на тези инсталации и техните параметри, както и мониторинг на тяхното 

производство. 

В енергийния микс на общинските сгради в Бургас, най-голям дял на въглеродни 

емисии има потреблението на електрическа енергия – 69%. Следват го емисиите от ТЕЦ 

– 18 % и природен газ – 11%. Общинското осветление отговаря за 6 492 т СО2, което е 

1% от всички емисии на общината. 
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Фиг. 57 Парникови емисии по енергоизточници, Бургас, 2020 г. (без вкл. осветление) 

 

 

Обобщено, въглеродните емисии от сектор „Общински сгради и съоръжения“ (вкл. 

общинско осветление) са 19 757 т CO2 и представляват близо 3% от всички парникови 

емисии за общината. 

 

 
1.2. Енергийно потребление в сектор „Третичен сектор и индустрия“ 

През 2020 г. крайното енергийно потребление в сектор „Третичен сектор и индустрия“ 

е 353 962 МВтч, което съставлява 26% от общото крайно енергийно потребление в 

община Бургас. То е разпределено по енергоизточници както следва: 

 Електрическа енергия – 312 453 МВтч 

 Топлинна енергия – 3 933 МВтч 

 Природен газ – 37 576 МВтч 

 

От фиг. 58 е видно, че делът на електрическа енергия в Третичен сектор и 

индустрията през 2020 г. доминира – 312 453 МВтч (88%), следван от природния газ – 18 

859 МВтч (11%). Малък е дела на топлинна енергия от ТЕЦ – 3 933 МВтч (1%). Предимно 

производствените процеси са зависими от доставки на природен газ, а услугите – от 

електрическа енергия. Според справките от Овергаз, през 2020 г. доставените количества 

природен газ са около 5 578 хил. нм3, от които на крайни клиенти – 4 686 хил. нм3 (84%), 

разликата се пада на големите индустриални потребители на природен газ, който са 

потребили около 892 хил. хм3 (15%). 

Oбщина Бургас - въглеродни емисии по енергоизточници 
за общински сгради, 2020 г. 
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Фиг. 58 Потребление на енергия по енергоизточници в сектор „Третичен сектор и 

индустрия“, община Бургас, 2020 г. 

 

 

Според фиг. 56 дела на потребление на Третичен сектор и индустрията спрямо 

общинските и жилищните сгради е около 35%. Те се нареждат на второ място по 

енергоемкост след Жилищния сектор. Видно е, че третичните и индустриалните обекти 

приоритетно потребяват електрическа енергия и природен газ за услугите си. В 

енергийния микс на сградите и обектите, те отговарят за 40% от потреблението на 

природен газ и 43% от потреблението на електрическа енергия. Топлинната енергия е 

най-слабо застъпена – 3%. Не се отчита използването на други горива, поради малкия им 

принос към цялостния енергиен микс. 

Общите въглеродни емисии от индустриалните и стопанските обекти са 264 хил. 

т. CO2, което е 35% от всички емисии за общината. В баланса на парниковите емисии, 

стопанските сгради и обекти в община Бургас най-голям дял на въглеродни емисии има 

потреблението на електрическа енергия – 97%, следвани от емисиите природен газ – 3%. 

Oбщина Бургас - потребление на енергия по 
енергоизточници в Tретичен сектор и индустрия, 2020 г. 
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Фиг. 59 Парникови емисии по енергоизточници за стопанските обекти, Бургас, 2020 г. 

 

 

1.3. Енергийно потребление в Жилищен сектор 

През 2020 г. се приема, че населението на община Бургас е 205 329 души според 

данни от НСИ и е разпределено в 84 896 домакинства, т.е. средно по 2,4 души/дом. 

Жилищният сектор в община Бургас заема най-голям дял от крайното енергийно 

потребление и парниковите емисии – съответно 48% и 52%. Той представлява сектора с 

най-голямо разнообразие на енергоносители и разпределението им по различно 

използване – за отопление/охлаждане, за битови нужди, за гореща вода, други. Макар 

че жилищния сектор има най-голям потенциал за енергийни спестявания, реализирането 

на мерки в него е най-трудно. 

Според фиг. 56 в енергийния микс на сградите, жилищните сгради допринасят 

най-силно към отоплението на пелети – 94% , и на ТЕЦ – 89%. Те отговарят и за 54% от 

потреблението на електрическа енергия; по отношение на природния газ дела остава 

малък – 5%. В жилищния сектор остава застъпено използването на дърва за огрев и в по-

малка степен въглища. Посредством анкетиране е възможно и да се оцени дела на 

слънчеви колектори за битова гореща вода, което е най-изявено от всички сектори. 

За коректна оценка на потреблението на енергия в жилищния сектор е използвано 

проучване проведено през 2015 г. за първия мониторингов доклад на Плана за устойчиво 

енергийно развитие. В него са анкетирани около 3 600 домакинства, което представлява 

около 5% от домакинствата в общината. Представителността позволява особеностите на 

потреблението на изследваните домакинства да бъде приложено и към всички 

домакинства. 

Oбщина Бургас - парникови емисии в Tретичен сектор и 
индустрия, 2020 г. 
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Оценка на крайното енергийно потребление на домакинствата в община Бургас е 

представено и обобщено в таблица 3: 

Табл. 51. Енергийно потребление на домакинствата, Бургас, 2020 г. 
 

 
Енергоизточник 

 

Общо 

МВтч 

Процент от 

енергийното 

потребление 
в сектора 

 

Бр. 

домакинства 

Процент от 

всички 

домакинства 

Дърва 81 697 13% 13 177 16.5% 

Въглища 811 102 2% 1 609 2.0% 

Пелети 21 435 3% 1 291 2% 

Ел. енергия за 

отопление 
135 502 25% 48 512 55% 

Ел. енергия за БГВ 16 806 11% 66 843 - 

Ел. енергия за 

охлаждане и битови 

нужди 

 

171 94 
 

27% 
 

84 896 
 

- 

Природен газ 2 460 0.4% 403 0.5% 

ТЕЦ 103 498 17% 14 718 18% 

Слънчеви колектори 

за БГВ 
5 730 0.9% 3 820 4.5% 

 
 

В рамките на енергийният микс на сектора най-голям принос има електрическата 

енергия – 63%, който са разпределени в електрическа енергия за отопление (39%), 

електрическа енергия за БГВ (17%) и електрическа енергия за охлаждане и битови нужди 

(44%); при използването на електрически бойлери се наблюдава използването им като 

„резервна“ опция при домакинства, които приоритетно подгряват топла вода по друг 

начин или използването им за доотопление. В рамките на ползването на ТЕЦ енергията 

се разпределя между ползването на отопление и битова гореща вода (76%) и само на 

битова гореща вода (24%). Отоплението на дърва и въглища остава силно застъпено 

(15%) сред 14 хил. домакинства и има силно влияние върху парниковите емисии и 

замърсителите на въздуха. При тях често се наблюдава доотопляване с електрическа 

енергия. Затоплянето на вода за битови нужди е с електрически бойлер или собствено 

котелно. При използването на природен газ, предимно за отопление, има забавен ръст 

(0.4%) спрямо 2015 г. Оценката на използването на слънчевите колектори за битова 

гореща вода показват, че те се срещат в 4.5% от домакинствата. 

Фиг. 60 посочва конкретната структура на енергийното потребление в сектор 

„Жилищни сгради“: 
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Фиг. 60 Структура на енергопотреблението в сектор „Жилищен сектор“, Бургас, 2020 г. 

 

 

Фиг. 61 представя разпределението на парниковите емисии в жилищния сектор. 

Най-голям дял при жилищните сгради има електрическата енергия – 82%, която е и с 

най-голям дял в енергията и има най-висок емисионен фактор. Използването на дърва 

за огрев също предполага емисии парникови газове, заради неустойчивото и 

неефективно оползотворяване на дървесината; заедно с въглищата те представляват 

около 10% от всички емисии в сектора. Отоплението на ТЕЦ има малък дял от емисиите 

– около 7%. 

Като цяло жилищния сектор генерира около 388 729 т СО2, което е 52% от всички 

парникови емисии на община Бургас. 

Община Бургас - потребление на енергия по енергоизточници в сектор 
"Жилищни сгради", 2020 г. 
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Фиг. 61 Парникови емисии по енергоизточници в сектор „Жилищни сгради“, Бургас, 2020 

г. 

 

 

1.4. Енергийно потребление в сектор „Транспорт“ 

Данните за сектор „Транспорт“ обхващат общинския, градския и личния транспорт 

и са предоставени от община Бургас чрез справки; направени са оценки на пробега и 

потреблението на гориво за личните превозни средства, за които традиционно липсват 

надеждни данни. 

Енергийното потребление в сектор „Транспорт“ се равнява на 289 441 МВтч и 

представлява 22% от КЕП на община Бургас. То отговаря за 73 321 т СО2 или 9.8% от 

парниковите емисии за общината. 

Най-голям дял в потреблението на транспорта имат личните превозни средства – 

260 ГВтч или 90%, следвани от градския транспорт – 28 ГВтч или 10%, и общинския 

транспорт – 398 МВтч или под 1%. Аналогично, те отговарят са сходни дялове на 

парниковите емисии: личните превозни средства отговарят за 66 хил. т. СО2 (90%), 

обществения транспорт за 7 тона (9.8%), и общинския транспорт за 103 тона СО2 (0.1%). 

Енергийното потребление на сектора е представено на фиг. 62.: 

Община Бургас - емисии СО2 по енергоизточници в сектор "Жилищни 
сгради", 2020 г. 
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Стратегия за устойчива енергия и климат и План за действие 2021-2030 

136 | 

 

 

 

 
 

Фиг. 62 Енергийно потребление в сектор „Транспорт“, Бургас, 2020 г. 

 

 

Най-голям дял от докладваните горива имат дизела и бензина – съответно 45% и 

39% от потреблението в сектора; в по-малка степен се използват превозни средства на 

природен или втечнен газ – около 16%. Увеличава се дела на превозните средства на 

електрическа енергия – близо 0.5%. Съответните им емисии са представени във фиг 13. 

и са общо 73 хил. т. СО2. 

Най-голям дял емисии има използването на дизел – 34 хил. т. СО2 (47%), и бензина 

– 27 хил. т. СО2 (38%). Електрическата енергия също отбелязва емисии – 1 237 тона СО2, 

защото е от мрежата, а не ВЕИ източник. Превозните средства на природен газ и метан 

отговарят за 13% от докладваните парникови емисии. 

 

 
 

Oбщина Бургас - енергийно потребление в сектор "Транспорт - 
общински транспорт", 2020 г. - 316 ГВтч 

1510, 0% 
46491, 16% 

111806, 39% 
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Електрическа енергия Прир.газ и метан (LPG, CNG) Дизел Бензин 

Oбщина Бургас - емисии СО2 в сектор "Транспорт - общински 
транспорт", 2011 г. - 79 803 т СО2 
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Фиг. 63 Въглеродни емисии от сектор „Транспорт“, Бургас, 2020 г. 

 

 

1.5. Местно производство на енергия и възобновяеми енергийни източници 

През 2020 г. местното производство на енергия е съсредоточено в когенерацията на 

„Топлофикация – Бургас“ ЕАД, която е произвела ок. 234 ГВтч, от които 101 ГВтч 

електрическа енергия и 133 ГВтч топлинна енергия, от които 112 ГВтч комбинирана 

топлинна енергия, като се приема, че 20% от комбинираното производство е посредством 

използването на чипс. 

През 2020 г. делът на вятърните централи и слънчевите централи, които са 

включени в мрежата не се изменя значително. Тяхното производство е около 1 % от КЕП. 

Използването на сурова дървесина, пелети и слънчеви колектори за БГВ (най- вече в 

жилищния сектор) представляват около 144 ГВтч или 12% от КЕП. Една част от 

индивидуалните PV и соларно термални инсталации в жилищния сектор или третичния 

сектор не са обхванати от настоящата инвентаризация, защото липса регистър за тяхното 

опериране, както и мониторинг на производството им. Реално, дела на ВЕИ от крайното 

енергийно потребление в общината е дори по-висок от оценения. 

В следната таблица е представена ролята на местното енергийно производство и 

ВЕИ: 
 

Табл. 52. Местно производство на енергия и енергия от ВЕИ спрямо КЕП 
 

2020 

КЕП: 1 297 188 МВтч 

 

Когенерация 

Биомаса 

(сурова 
дървесина) 

Биомаса 

(пелети) 

Слънчеви 

колектори 
за БГВ 

Вятърна 

енергия 

Слънчева 

енергия 

 

Общо 

42 819 81 761 22 825 5 730 682 5 348 159 165 

3% 6% 2% 0.44% 0.05% 0.41% 12% 

 

 

2. Обобщение на енергийното потребление и емисиите парникови газови през 2020 

г. 

Представени във фиг. 64. през 2020 г. най-голям дял от КЕП и емисиите се падат на 

Жилищния сектор и на Третичен сектор и индустрията в Бургас – съответно 48% от КЕП 

и 52% от емисиите и 27% от КЕП и 35% от емисиите. Сред другите сектори, транспортът 

има по-значително влияние – представлява 22.3% от КЕП и 9.8% от парниковите емисии. 

Общинските сгради и съоръжения, вкл. общинското осветление, са с най-малък дял от 

потреблението и емисиите. 
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Фиг. 64. Процентно разпределение по сектори на крайното енергийно потребление и 

емисиите СО2, Бургас, 2020 г. 

 

По отношение на енергоносителите, представени във фиг. 15., най-голям дял от 

КЕП и емисиите има потреблението на електрическа енергия – 56% и 78%, което 

предполага мерки за намаляването му. Използването на дизел и бензин в транспортния 

сектор заемат около 18% от потреблението и 9% от емисиите парникови газове. Други 

значими източници на енергия са ТЕЦ и дървата за огрев, които представляват по 9% I 

6% от потреблението, а това на природен газ – 7%. Дървата за огрев представляват 4% 

от емисиите СО2, заради неефективното им оползотворяване; докато използването на 

ТЕЦ и природен газ отговарят за 3-5% от емисиите. Другите горива от енергийния микс 

на община Бургас (въглища, пелети, газьол, др.) имат незначителен дял в крайното 

енергийно потребление и съответните им емисии. 

Процентно разпределение по сектори на крайната енергийна 
консумация и емисиите СО2, Община Бургас, 2020 г. 

60% 

50% 

52% 
48% 

40% 
35% 

27% 
30% 22.3% 

20% 9.8% 

10% 2%    1.8% 1% 0.9% 

0% 
Общински 
сгради и 

съоръжения 

Жилищни 
сгради 

Общинско 
осветление 

Третичен сектор 
и индустрия 

Транспорт 

Процент КЕП от общото енергийно потребление на общината 

Процент СО2 от общите парникови емисии на общината 
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Фиг. 65. Процентно разпределение по енергоносители на крайното енергийно потребление 

и емисиите СО2, Бургас, 2020 г. 

Процентно разпределение по енергоносители на крайното 
енергийно потребление и емисиите СО2, Община Бургас, 2020 г. 
 

79% 

80% 

70% 

60% 56% 

50% 

40% 

30% 

20% 
9% 

10% 5% 
7% 

3% 
6% 4% 

1%1% 2%0% 

10% 
5% 

9% 

0%0%    0%0% 
4% 

0%0% 

0% 

Процент КЕП по енергоносител, Община Бургас, 2020 

Процент СО2 по енергоносител, Община Бургас, 2020 
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3. Инвентаризация на енергийното потребление и емисиите парникови газови през 2020 г. 
 

 
 

ОБЩИНА БУРГАС – КРАЙНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ 2020 г. [МВтч] 

 
Сектор 

 

 
Електри 

чество 

 

Отоплен 

ие/охлаж 

дане 

Изкопаеми горива ВЕИ Общо 

 
Прир. 

газ 

 
Теч. 

газ 

Мазу 

т/наф 

та 

 
Дизел 

 
Бензи 

н 

Лигн. 

въгли 

ща 

 
Въгли 

ща 

Други 

изк.го 

рива 

 
Раст. 

масло 

 
Пелети 

 
Дървеси 

на 

 
Слънч 

. терм. 

 
Други 

 

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ТРЕТИЧЕН СЕКТОР И ИНДУСТРИЯ 

 

Обшински сгради, съоръжения 

 

11 191 
 

8 457 
 

7 394 
  

241 
       

1 390 
 

64 
  

75.6 
 

28 813 

Индустрия и Третични сгради, 

съоръжения 
312 453 3 933 37 576 

            
353 962 

Жилищни сгради 391 124 103 498 2 460      11 102   21 435 81 697 5 730  617 046 

Обществено осветление 7 926               7 926 

Общо 722 695 115 888 47 430 
 

241 
   

11 102 
  

22 825 81 761 5 730 76 1 007 747 

ТРАНСПОРТ  

Обшински превозни средства   53   323 22         398 

Обществен транспорт 869  13 088   14 326          28 283 

Личен транспорт 641  33 350   114 985 111 784         260 760 

Общо 1 510  46 491   129 634 111 806         289 441 

ДРУГИ  

Аграрни, горски, рибни -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ОБЩО 724 205 115 888 93 921  241 129 634 111 806  11 102   22 825 81 761 5 730 76 1 297 188 
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 ОБЩИНА БУРГАС – СО2, 2020 г. [т] 

 

Сектор 

 

 

Електри 

чество 

 

 
Отоплен 

ие/охлаж 

дане 

 

Изкопаеми горива 

 

ВЕИ 

 

Общо 

 
Прир. 

газ 

 
Теч. 

газ 

 
Мазут/ 

нафта 

 

Дизел 

 
Бензи 

н 

Лигн. 

въгли 

ща 

 
Въгли 

ща 

Други 

изк.го 

рива 

 
Раст. 

масло 

 
Биогор 

иво 

 
Друга 

биомаса 

 
Слънч. 

терм. 

 
Друг 

и 

 

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТРЕТИЧЕН СЕКТОР И ИНДУСТРИЯ 

Обшински сгради, съоръжения 9 166 2 453 1 494  67       60 26   13 355 

Индустрия и Третични сгради, 

съоръжения 
255 899 1 141 7 590 

            
264 630 

Жилищни сгради 320 331 30 014 497      4 041   922 32 924   388 729 

Обществено осветление 6 492               6 492 

Общо 591 887 33 607 9 581  67    4 041   981 32 950   673 115 

ТРАНСПОРТ  

Обшински превозни средства   11   87 5         6 586 

Обществен транспорт 712  2 644   3 839          7 195 

Личен транспорт 525  6 737   30 816 27 946         66 022 

Общо 1 237  9 391   34 742 27 951         79 803 

ДРУГИ  

Аграрни, горски, рибни -- -- -- 
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

0 

ОБЩО 593 124 33 607 18 972  67 34 742 27 951  4 041   981 32 950   746 436 
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Приложение II. Индикатори за въздействие на климатичните 

опасности върху уязвимите сектори 

 
Табл. 53 Индикатори за сектор Сгради 

 

Климатична 

опасност 

Сгради 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

Брой сгради/ 

годишно 

Екстремен студ 
Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

Брой сгради/ 

годишно 

 
Екстремни валежи 

Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети (заливане 

на избени помещения и ниски 

етажи) 

Брой сгради/ 

годишно 

 
 

Наводнения 

Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

(наводняване на избени помещения 

и ниски етажи, причиняване на щети 
по конструкцията) 

Брой сгради/ 

годишно 

 

Засушаване 

Брой сгради (обществени/ жилищни/ 
третични) с нанесени щети по 

конструкцията 

Брой сгради/ 

годишно 

Бури 
Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

Брой сгради/ 

годишно 

Свлачища 
Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

Брой сгради/ 
годишно 

 
Природни пожари 

 

Брой сгради (обществени/ жилищни/ 

третични) с нанесени щети 

Брой сгради/ 

годишно 

 
 

Табл. 54 Индикатори за сектор Транспорт 
 

Климатична 

опасност 

Транспорт 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
% засегната транспортна инфраструктура 

(топлинна деформация на пътни платна) 

 

% 

Екстремен студ 
% засегната транспортна инфраструктура 

(заледени участъци) 
% 

 

Екстремни валежи 
% засегната транспортна инфраструктура 
(залети пътни участъци, подлези; обилна 

снежна покривка и др.) 

 

% 
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Наводнения 
% засегната транспортна инфраструктура 

(наводнени/ отнесени пътни участъци, 
наводнени подлези и др.) 

 

% 

Засушаване 
% засегната транспортна инфраструктура 

(пукнатини и деформация на пътни платна) 
% 

 

Бури 
% засегната транспортна инфраструктура 

(прекъсната електрическа мрежа на 
тролейбусния транспорт) 

 

% 

Свлачища % засегната транспортна инфраструктура % 

 

Природни пожари 
% засегната транспортна инфраструктура 

(затворени за движение/ отнесени пътни 
участъци) 

 

% 

 
 

Табл. 55 Индикатори за сектор Води 
 

Климатична 

опасност 

Води 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
Брой дни без водоснабдяване (воден 

режим) 

 

брой дни 

Екстремен студ 
Брой дни без водоснабдяване (воден 

режим) 
брой дни 

 
 

Екстремни валежи 

Брой локални наводнения, причинени 

от недостатъчен капацитет на 
канализационната мрежа 

 

Брой 

Влошаване качеството на питейната 
вода 

брой случаи 

 
Наводнения 

Брой наводнения, причинени от разлив 
на реки и високи морски вълни 

Брой 

Влошаване качеството на питейната 
вода 

брой случаи 

Засушаване 
Брой дни без водоснабдяване (воден 

режим) 
брой дни 

Бури 
Влошаване качеството на питейната 

вода 
брой случаи 

Свлачища 
% засегната водна инфраструктура 

(системи за напояване) 
% 

 
Природни пожари 

% засегната водна инфраструктура 

(водопроводна и канализационна 

мрежа) 

 
% 

 
 

Табл. 56 Индикатори за сектор Отпадъци 
 

Отпадъци Климатична 
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опасност 
Индикатор 

Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
% засегната инфраструктура за 

отпадъци (щети от възникнал пожар на 
сметище) 

 

% / годишно 

 

Екстремен студ 
% засегната инфраструктура за 

отпадъци (невъзможност за 
сметосъбиране и сметоизвозване) 

 

% / годишно 

 
Екстремни валежи 

Брой случаи на валежи, засегнали 

инфраструктура за отпадъци (спиране 

на работа на депа за отпадъци, 

разкъсване на средищни клетки и др.) 

 
брой 

 
Наводнения 

Брой случаи на наводнения, засегнали 

инфраструктура за отпадъци (спиране 

на работа на депа за отпадъци, 
разкъсване на средищни клетки и др.) 

 
брой 

Засушаване 
Брой случаи на самозапалване на 

сметища и депа за отпадъци 
брой 

 

Бури 
% засегната инфраструктура за 

отпадъци (унищожени контейнери за 
смет, щети на депа и сметища) 

 

% 

 
Свлачища 

% засегната инфраструктура за 

отпадъци (щети на депа и сметища, 

невъзможност за сметосъбиране и 
сметоизвозване) 

 
% 

 
Природни пожари 

% засегната инфраструктура за 

отпадъци (пожари/ щети на депа и 

сметища, невъзможност за 
сметосъбиране и сметоизвозване) 

 
% 

 
 

Табл. 57 Индикатори за сектор Градско планиране 
 

Климатична 

опасност 

Градско планиране 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
% засегнати площи (изсъхнали зелени 

площи, паркове, градини, образувани 
топлинни острови и др.) 

 

% 

 
 

Екстремен студ 

% засегнати площи (измръзнали 
зелени площи, паркове, градини и др.) 

% 

Увеличаване на използваните 
количества препарати за зимно 

поддържане на пътищата 

 

кг 

 

Екстремни валежи 
Площ на териториите, залети в 

следствие на екстремни количества 
валежи 

 

кв.м 

Наводнения 
Площ на териториите , засегнати от 

наводненията 
кв.м 
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Засушаване 
% засегнати площи (изсъхнали зелени 

площи, паркове, градини, образувани 
топлинни острови и др.) 

 

% 

Бури 
Площ на териториите с нанесени щети 

от бури 
кв.м 

Свлачища 
Площ на териториите с нанесени щети 

от свлачища 
кв.м 

Природни пожари 
Площ на териториите с нанесени щети 

от пожари 
кв.м 

 
 

Табл. 58 Индикатори за сектор Селско и горско стопанство 
 

Климатична 

опасност 

Селско и горско стопанство 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
% засегнати селскостопански и горски 

площи (изсъхване на посевите и горите) 

 

% 

 

Екстремен студ 
% засегнати селскостопански и горски 

площи (измръзване на посевите и 
плодните дървета) 

 

% 

 
Екстремни валежи 

% засегнати селскостопански и горски 
площи (заливане на посевите и горите) 

% 

% засегнати селскостопански и горски 
площи (заливане на посевите и горите) 

% 

 
Наводнения 

% засегнати селскостопански и горски 
площи (заливане на посевите и горите) 

% 

% засегнати селскостопански и горски 
площи (заливане на посевите и горите) 

% 

Засушаване 
% засегнати селскостопански и горски 

площи (изсъхване на посевите и горите) 
% 

Бури 
% засегнати селскостопански и горски 

площи 
% 

Свлачища 
% засегнати селскостопански и горски 

площи 
% 

Природни пожари 
% засегнати селскостопански и горски 

площи 
% 

 

Табл. 59 Индикатори за сектор Околна среда и биоразнообразие 
 

Климатична 

опасност 

Околна среда и биоразнообразие 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
% засегнати селскостопански и горски 

площи (изсъхване на посевите и горите) 

 

% 

Екстремен студ % загуба на растителни и животински % 
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 видове  

Екстремни валежи 
% загуба на растителни и животински 

видове 
% 

Наводнения 
% загуба на растителни и животински 

видове 
% 

Засушаване 
% загуба на растителни и животински 

видове 
% 

Бури 
% загуба на растителни и животински 

видове 
% 

Свлачища 
% загуба на растителни и животински 

видове 
% 

 
 

Природни пожари 

% загуба на растителни и животински 
видове 

% 

 

Влошаване качеството на въздуха 
Брой 

регистрирани 

пожари 
 
 

Табл. 60 Индикатори за сектор Здравеопазване 
 

Климатична 

опасност 

Здравеопазване 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 
Екстремна топлина 

Брой хора с влошено здравословно 

състояние, потърсили лекарска помощ 
(топлинен удар) 

 

брой хора 

Брой смъртни случаи брой случаи 

 
Екстремен студ 

Брой хора с влошено здравословно 

състояние, потърсили лекарска помощ 
(измръзвания) 

 

брой хора 

Брой смъртни случаи брой случаи 

 

Екстремни валежи 
Брой хора, потърсили медицинска 

помощ (получили наранявания в 
следствие от интензивните валежи) 

 

брой хора 

 
Наводнения 

Брой хора, потърсили медицинска 

помощ (получили наранявания в 
следствие от наводненията) 

 

брой хора 

Брой смъртни случаи брой случаи 

Засушаване 
Брой хора с влошено здравословно 

състояние, потърсили лекарска помощ 
брой хора 

Бури 
Брой хора с влошено здравословно 

състояние, потърсили лекарска помощ 
брой хора 

Свлачища 
Брой хора, потърсили медицинска 

помощ (получили наранявания) 
брой хора 

 

Природни пожари 
Брой хора, потърсили медицинска 

помощ (получили наранявания, 
обгазявания, изгаряния) 

 

брой хора 
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Табл. 61 Индикатори за сектор Гражданска защита 
 

Климатична 

опасност 

Гражданска защита 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 

Екстремен студ 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 

Екстремни валежи 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 

Наводнения 
Средно време за реакция на полиция/ 
пожарна/ спешна помощ в случаи на 

настъпило явление 

 

минути 

 

Засушаване 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 

Бури 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 

Свлачища 
Средно време за реакция на полиция/ 
пожарна/ спешна помощ в случаи на 

настъпило явление 

 

минути 

 

Природни пожари 
Средно време за реакция на полиция/ 

пожарна/ спешна помощ в случаи на 
настъпило явление 

 

минути 

 
 

Табл. 62 Индикатори за сектор Туризъм 
 

Климатична 

опасност 

Туризъм 

Индикатор 
Единици за 

измерване 

 

Екстремна топлина 
 

% промяна на туристическия поток 
 

% 

Екстремен студ % промяна на туристическия поток % 

Екстремни валежи % промяна на туристическия поток % 

Наводнения % промяна на туристическия поток % 

Засушаване % промяна на туристическия поток % 

Бури % промяна на туристическия поток % 
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Свлачища % промяна на туристическия поток % 

Природни пожари % промяна на туристическия поток % 

 

 

 

Приложение III. SWOT анализ 

 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

- Благоприятни климатични условия за 

развитието на туризма и за жизнения 

комфорт на населението 

(продължително и устойчиво 

слънцегреене, мека зима); 

- Разнообразни по характер водни 

обекти, които поддържат 

значителното биоразнообразие на 

общината и осигуряват ландшафти с 

различни характеристики, в които е 

формирана устойчиво развиваща се 

хабитано-урбанистичната структура 

на селищната мрежа; 

- Наличие на минерални и термални 

води; 

- Предприети мерки и действия в 

посока адаптиране на градската среда 

към климатичните промени; 

- Опит в усвояването на средства от 

ЕС, които са целево насочени за 

изпълнение на мерки за адаптиране 

на климатичните промени;  

- Общо разбиране и осъзнатост за 

предприемане на мерки за енергийна 

ефективност и намаляване на 

парниковите газове; 

- Развита местна ИТ индустрия; 

- Наличие на воля за изграждане на  

институционален капацитет относно 

климатичните промени. 

- Ограничени пресноводни ресурси; 

- Ограничени полезни изкопаеми 

със стопански потенциал; 

- Чести засушавания; 

- Предразположеност на 

територията към наводнения с 

различен характер (флувиални, 

плувиални, морски); 

- Ниска енергийна ефективност на 

икономиката и висока зависимост 

от вносни енергийни ресурси; 

- Градски райони с висока и 

нарастваща плътност, интензивен 

трафик, намалени зелени и открити 

пространства; 

- Незадоволително състояние и 

поддържане на съществуващата 

транспортна инфраструктура; 

- Липса на цялостна стратегическа, 

правна и институционална рамка, 

насочена към изменението на 

климата; 

- Обща липса на осведоменост и 

разбиране за конкретните 

въздействия от изменението на 

климата и потребностите от 

адаптиране към изменение на 

климата;  

- Липса на системно проучване на 

дългосрочното въздействие на 

климатичните промени; 

недостатъчно познаване на 

уязвимостта на секторите, както и 

на възможностите, произтичащи от 

климатичните тенденции; 
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- Ограничени човешки ресурси и 

недостатъчно професионално 

обучение по въпросите, свързани с 

адаптиране към изменение на 

климата, съчетано със слаба 

координация между отговорните 

институции за интегриране на 

адаптиране към изменение на 

климата в секторните политики  

- Недостатъчен финансов ресурс, 

осигурен за дейности по 

адаптиране към изменение на 

климата в засегнатите сектори. 

- Недостатъчно инвестиции в 

модернизацията на 

производствените дейности; 

- Относително нисък дял на 

високотехнологичните стопански 

дейности, както и на тези, които 

генерират висока добавена 

стойност. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

- Предприемане на мерки за 

ограничаване на изменението на 

климата и за адаптация към вече 

настъпилите промени; 

- По-добро управление чрез 

включване на адаптиране към 

изменението на климата в ключови 

секторни политики; 

- Осигуряване на нови 

водоизточници; 

- По-ефективно използване на 

решения, базирани на 

екосистемния подход за решаване 

на проблемите на средата; 

- Прилагане на мерки в градска 

среда за адаптация и 

минимизиране ефекта от 

климатичните промени.  

 

- Ерозионни процеси в 

крайбрежните участъци; 

- Риск от сериозни засушавания, 

които ще доведат до воден 

дефицит; 

- „Сложната“ специфична 

география, която е лимитиращ 

фактор пред развитието на 

транспортната мрежа и 

обвързването на града с 

прилежащия хинтерланд; 

- Наличие на райони под заплаха 

и риск от наводнения; 

- Наличие на риск за намаляване 

на площта на зелената 

инфраструктура.   

 

 
 


