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1. Въведение 
1.1.  Предмет, задачи и основни постановки 

Настоящата разработка с предмет анализ на енергоснабдяването и 

енергопотреблението и сценарии за устойчиво енергийно развитие на жилищния сектор и 

свързаната с него енергийна инфраструктура в Столична община за периода по декади до 

2050 г. е изготвена от съвместен екип на ОП „Софияплан“ и на СЕА “Софена” през 2019–

2020 г. Тя има пряко приложение в работата по Програма за София и е добра основа за 

предстоящата актуализация на ОУП. 

 

Създаването на параметричен модел на състоянието на местното производство, 

снабдяване и потребление на енергия с отчитане на стойностите на най-важните 

компоненти и анализ на резултатите е първата главна задача на разработката. Втората 

е определянето на необходимата последователност от изпълними стъпки за промяна и 

поетапно намаляване на общото потребление на горива и енергия и за подобряване на 

баланса при оползотворяване на наличните енергийни ресурси чрез прилагане на 

съвременни иновативни и високоефективни технологии в застроената среда, в жилищата 

и в свързаната енергийна инфраструктура на Столична община. Втората задача е решена 

в един общ рамков сценарий за общината към 2030 – 2040 – 2050 г. и три варианта на 

подробни пространствено диференцирани сценарии – условно песимистичен, 

оптимистичен и реалистичен, към същите години. За всеки от трите варианта 

разработката дава набор от стойности на параметрите съобразно възможностите във 

всяка градоустройствена единица. Резултатът е добра информационно-методическа 

основа за пространствено моделиране при планиране и детайлно програмиране на 

енергийното развитие в жилищния сектор през следващите три десетилетия.  

 

За да се задържи глобалното затопляне в рамките на 1,5 градуса по Целзий повишение 

спрямо прединдустриалните нива, до 2050 г. човечеството трябва да достигне нетни 

нулеви емисии на въглерод в световен мащаб. Учените смятат това за изключително 

важно за предотвратяване на най-лошите последици от изменението на климата. В този 

контекст е направен преглед на енергийните политики на Европейския съюз и България, на 

поставените цели и поетите ангажименти в тази област и са отчетени местните 

дадености и стратегически документи. До 2050 г. на територията на България и 

общината ще се работи за преминаване към нисковъглеродна икономика, за развитие на 

нови високотехнологични производства и осигуряване на т. нар. „зелен растеж“ и „зелени 

 
1
 „Териториално диференцирана демографска прогноза по градоустройствени единици на Столична община за периода 2030 – 2040 – 2050 година“ е 

разработка от 2018 г. на екип на ОП „Софпроект ОГП“ и външни експерти с ръководител доц. д-р Илия Копралев 

работни места“. Това ще се осъществява постепенно по пътя на по-пълното 

идентифициране, планиране и устойчиво оползотворяване на местния ресурс на 

възобновяемите източници на енергия (ВЕИ), на повишаване на енергийната ефективност 

на съоръженията за генериране и пренос на енергия от конвенционалните източници, на 

успоредно повишаване на енергийната ефективност на сградите и инсталациите в тях и 

създаване на диверсифицирана структура на енергоснабдяването, конкуренция и 

сигурност на доставките.  

 

Тези фактори определят целевата рамка на разработката към 2050 г. при презумпция за 

последователно прилагане на политиките и добро управление за минимизиране на 

въздействията върху околната среда, за пълно покриване на нуждите на местните 

потребители и за повишаване на икономическото благосъстояние и качеството на живот 

в общината. 

 

За създаване на базовия пространствен модел и за конкретизиране на прогнозите за 

развитие на енергийната инфраструктура на Столична община в посочените сценарии 

послужиха набраните, систематизирани и анализирани от екипа актуални и 

статистически данни за територията с отчетени стойности на показатели, тенденции 

и потенциали относно:  

● енергопотреблението по видове източници за крайните потребители и по сектори;  

● енергопроизводството по видове енергия и първични източници с акцент върху 

местното производство;  

● свързаната с това местна инфраструктура;  

● съществуващите местни ресурси от ВЕИ; 

● приложими на територията проекти и технологии за повишаване на 

ефективността на производството и потреблението; 

● характеристиките на местния сграден фонд и битово потребление; 

● потенциала за спестяване на енергия в жилищните сгради – съществуващи и нови; 

● тривариантни прогнози за демографско развитие до 2050 г. в СО по 

градоустройствени единици1 

 

Жилищният сектор е с 40% дял в общото потребление на енергия в СО и за него са 

предоставени сравнително подробни данни от реални отчети с пространствена 

компонента. Агрегирани към пространствения обхват на градоустройствените единици, 

тези данни дават много добра основа за пространствено моделиране, оценка и извеждане 

на заключения за нуждите на планирането. За потреблението на енергия от другите 
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сектори, които са по-динамични и в които се извършват и други структурни и 

технологични промени, засягащи общия икономически профил, дела и вида на 

промишлените производства в общината и пр., засега липсват подробни данни. Липсват и 

териториално, секторно, отраслово и технологично диференцирани прогнози за развитие 

на икономическите дейности на територията на СО, които да дават основа за 

дългосрочно прогнозиране на свързаното потребление на енергия. 

 

Нуждите на човека от енергия в аспекта „жилище“ са относително по-бавно променливи, 

защото се предопределят на първо място от неговата физическа същност, от климата, 

културата и стандарта му на обитаване. Количеството реално потребявана енергия от 

един човек в неговия дом зависи и от други сравнително по-лесни за отчитане фактори – 

характеристиките на сградата, нейното технологично оборудване и ползваните 

първични и вторични енергоизточници. Затова при пространственото моделиране в 

настоящата разработка основен носител на енергопотреблението е един жител, като за 

различните части на общината се извеждат специфични коефициенти, отчитащи 

посочените фактори. 

 

Има много потенциални възможности за промени в сградите от битовия сектор, които да 

намалят потреблението им на енергия и свързаните с него вредни емисии. Те се свързват 

с две основни направления – инсталационно и фасадно обновяване за привеждане към по-

висок клас на енергийна ефективност на съществуващия фонд и повишени изисквания и 

стремеж към постигане на т. нар. „нулево потребление“ при строителство на нови 

сгради. Част от тези промени се очаква да бъдат подкрепени със средства от публични 

фондове (от тези на ЕС чрез оперативните програми и др.) през периода до 2027 г., а по 

всяка вероятност и след това, за осъществяване на постепенния преход към 

декарбонизация. В тези процеси ще бъдат включени пряко много голям брой хора в 

качеството им на обитатели на сгради.  

 

Направени са прогнози за достижимите състояния на параметрите и балансите към 2030 

– 2040–2050 г. по пътя на целенасочена промяна в потреблението на енергия в жилищния 

сектор. Те съобразяват спецификите на съществуващото застрояване, потенциалите и 

тенденциите за обновяване във всяка градоустройствена единица. Сценариите 

очертават три възможни варианта на поетапен преход за постигане в общината на 

набелязаните цели за енергийно развитие в процеса на постепенни трансформации в 

енергоизточниците, техните дялове и моделите на потребление. Резултатите са 

обработени в ГИС среда и представени в таблици, диаграми и карти, което позволява 

ползването им от широк кръг експерти и граждани. Получените модели по 

 
2

 Най-важните карти от анализа са дадени като самостоятелни приложения 

градоустройствени единици с набор от отчетени и прогнозни стойности на 

индикаторите дават база за динамично комбиниране и дефиниране на подварианти за 

достигане и запазване на търсените баланси към всеки етап на ниво административен 

район, населено място и община, както и за пространствено индивидуализиране на бъдещи 

мерки в тази насока.  

 

Отчетените и прогнозните стойности на индикаторите в сценариите за 2030 г. имат 

пряко приложение в работата по Програма за София до 2027 г. 

 

1.2. Подход и стъпки по изпълнение на разработката  

Набрана е информация от основните енергийни дружества, опериращи на територията – 

„Топлофикация София“ ЕАД, „Национална Електрическа Компания“ ЕАД, „Електроенергиен 

Системен Оператор” (ЕСО) ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, "Булгаргаз" ЕАД, 

"Булгартрансгаз" ЕАД, „Овергаз Мрежи“ АД. Анализирани са отчети за дейностите и за 

потреблението, пространствени данни за инфраструктурата, необходими за „обща 

диагноза“ на съществуващото състояние, за определяне на енергийните характеристики 

на обектите и потенциала за тяхното подобряване, както и за оценка на възможностите 

за прилагане на енергоефективни мерки. Проучени са наличните планове и програми за 

развитие на дружествата. В процеса на работа за целта са посетени редица енергийни 

обекти на територията на СО. 

 

Проучени са и други документи, свързани с развитието на енергопотреблението и 

енергопроизводството, от други публични източници. Направен е подбор на наличните 

данни, относими към Столична община, допълнени и обновени са базите данни на ОП 

„Софияплан“, изготвени са актуални карти на енергийната инфраструктура2 с нейното 

териториално разположение и класификация и са изведени показатели за достъп до 

съществуващите мрежи за електроснабдяване, за централно отопление и битова топла 

вода и за природен газ в отделните части на територията.  

 

Изработеният първичен пространствен модел на битовото потребление показва 

наличието на обслужване, на ползватели и разпределението на реално отчетеното 

енергопотребление по видове източници, предназначение и количества в отделните 

квартали на София, в по-малките населени места и в селищните образувания – всички 

оформени като градоустройствени единици.  

 



I. 5.3_Енергия, ПРИЛОЖЕНИЕ  |  6 
 

Направено е задълбочено проучване и анализ на политическата и програмна рамка за 

енергийно развитие на европейско, национално и регионално ниво и на актуални към 

момента програмни документи на Столична община - на действащата Стратегия с 

програма за оползотворяване на ресурсите на геотермални води, на които тя е богата, за 

използването на другите ВЕИ на територията в контекста на мерките в отговор на 

промените в климата, на нуждата от намаляване на отпадъците и са обобщени оценките 

за потенциалите при внедряването на приложимите видове ВЕИ и енергоспестяващи 

технологии. Събраната и обработена информация е визуализирана с диаграми и таблици, 

показващи енергийни характеристики, като денградуси, температури на вода, почва и 

въздух, потребление на топлинна енергия, енергийни потенциали на ВЕИ, натоварване на 

топлофикационните централи и др. Анализирана е перспективата за навлизане на нови 

технологии, оценен е потенциалът за по-широко използване на възобновяема енергия (от 

ВЕИ) и са направени изводи за реалните възможности за диверсификация на източниците и 

балансирано оползотворяване на ресурсите. Изготвени са прогнози за топлинното и 

студово натоварване и за промени в пропорциите между използваните източници на 

енергия в контекста на поставените общи цели за декарбонизация до 2050 г. и за 

възможностите за спестяване на енергия в хоризонти 2030 г., 2040 г. и 2050 г., при 

презумпцията за устойчива и последователна работа за постигане на тези цели и добро 

управление. 

 

Изготвените карти съдържат индикатори за потребление в жилищния сектор, базирани 

на енергийни характеристики на градоустройствените единици, като: годишно 

потребление на енергия за отопление, охлаждане, битова гореща вода (БГВ), видове 

енергоизточници при крайния потребител, както и потенциалите за ползване на ВЕИ и др. 

енергоспестяващи технологии и перспективите за промяната на дяловете им до 2050 

година като относителен и абсолютен количествен израз. Описани са технологии и 

енергоспестяващи мерки, подходящи за внедряване на територията и са оценени 

потенциалните топлинни печалби в резултат от прилагането им. 

 

Използвани са данни за съществуващото и прогнозно демографско и пространствено 

развитие по ГЕ (градоустройствени единици) на СО, в т.ч. данни за жилищния фонд, 

инженерната инфраструктура и градската среда от действащите устройствени 

планове, от проучванията на ОП „Софпроект ОГП“ – „Софияплан“ и от предприятия, 

обслужващи инженерната инфраструктура. Относно потреблението най-подробни и 

коректни реални данни от отчети са предоставени за централно произведената 

топлинна енергия и те са пространствено привързани от екипа към ГЕ. Не са получени 

достатъчно подробни отчети за потреблението на електрическа енергия, поради което 

за пространственото им разпределение по ГЕ е приложен статистически подход. 

Наличните данни за съществуващото производство и използване на ВЕИ са отнесени към 

субект на разрешенията, а не към обекта на инсталиране, и могат само частично да бъдат 

отнесени към отделните ГЕ. Не се събира информация за производство и използване на 

енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, която ще има все по-

голямо значение при увеличаването на дела на енергията от тези източници. Няма 

регистри и за индивидуално прилаганите ЕСМ в сгради, които не са подпомогнати с 

финансиране от публични фондове и за които няма издадени сертификати. В 

разработката тези данни се моделират и отчитат индиректно, като част от 

намалението на потребяваната енергия от общите мрежи и конвенционалните 

източници. 

 

1.3. Отчетени характеристики на градската среда по 

ГЕ, влияещи на енергопотреблението: 

Местоположение; 

● Обща площ на градоустройствена единица - м²; 

● Общо население (жители) на градоустройствена единица - бр.; 

● Общо жилища в градоустройствена единица - бр.; 

● Общо разгъната застроена площ (РЗП) в градоустройствена единица - м²; 

● Общо застроена площ (ЗП) в градоустройствена единица - м²,  

● Общ отопляем обем (ОО) на сгради в градоустройствена единица - м3 ; 

● Общ отопляем обем (ОО) на жилищни сгради в градоустройствена единица - м3 ; 

● Общ отопляем обем (ОО) на нежилищни сгради в градоустройствена единица - м3 ; 

● Общи характеристики на съществуващия жилищен фонд от гл. т. на конструкция и 

енергийна ефективност; 

● Развитие на анализираните градоустройствени единици в резултат на т.н. 

„уплътняване“ и „нови зони“;  

● Развитие на градската инфраструктура в резултат на т.н. „уплътняване“ и „нови 

зони“;  

● Обхванати са всички населени места и селищни образувания в СО, включително 

планираните техни разширения по действащ ОУП.  
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1.4. Базови понятия за разработката 

Използвана е терминологията, приета от Евростат и Националния статистически 

институт (НСИ) като „Обща система за изготвяне на статистика за енергийния 

сектор“3. Основните понятия са: 

● Енергийни продукти: горива, топлоенергия, възобновяема енергия, електроенергия 

или всяка друга форма на енергия. 

● Първична енергия: енергийни източници, които могат да се използват директно в 

естественото им състояние, например въглища, нефт, природен газ, биомаса, 

слънчева топлина, вятър или ядрена топлоенергия. 

● Преобразувана енергия: енергия, която произтича от първичен източник, но може да 

се използва само в преобразувано състояние, напр. електричество от 

електроцентрала, използваща въглища или нефт. 

 

Разгледаните първични енергийни източници, използвани от крайните потребители на 

територията на Столична община, са основно природният газ, дизеловото гориво за 

отопление, въглищата (включително въглищни брикети), биомасата и биогаз. Видовете 

енергия от възобновяеми източници, които значимо могат да повлияят на енергийния 

баланс на територията на общината, са основно водната енергия, слънчевата енергия, 

аеротермалната, тази от биомаса, биогаз, геотермални източници и в по-малка степен 

вятър. Освен електричеството, преобразуваната топлинна енергия за отопление и 

битово горещо водоснабдяване (БГВ) е от съществено значение за Столична община.  

 

Използването на отпадъци и гориво от отпадъци, т.нар. RDF или Refuse Derived Fuel, се 

разглежда във връзка с инвестиционните намерения на „Топлофикация София“ ЕАД за 

изграждане на инсталация за изгаряне - част от новата интегрирана система за 

третиране на битовите отпадъци на Столична община. Европейската практика е това 

гориво да се причислява частично към възобновяемите енергийни източници в зависимост 

от неговия състав и дела на органичната компонента от градските отпадъци с 

биологичен произход. 

 

 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314880 

2. Европейски и национални политики и 
стратегическа рамка, определящи 
целите на местното енергийно 
развитие 
2.1. Европейски зелен пакт - стремеж да бъдем първият 

неутрален по отношение на климата континент 

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за 

самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, 

Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на ЕС в 

модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която: 

● към 2050 г. вече няма нетни емисии на парникови газове; 

● икономическият растеж не зависи от използването на ресурси; 

● никое лице или регион не са пренебрегнати. 

 

Европейският зелен пакт е пътната карта за постигане на устойчивост на икономиката 

на ЕС. Това ще стане, като превърнем климатичните и екологични предизвикателства във 

възможности във всички области на политиката и направим така, че преходът да е 

справедлив и приобщаващ за всички. 

 

Европейският зелен пакт има за цел да подобри благосъстоянието на хората. 

Превръщането на Европа в неутрална по отношение на климата зона и опазването на 

естественото ни местообитание ще е от полза за хората, планетата и икономиката.  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4314880
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Фиг. 3.1. Европейски зелен пакт - цели на ЕС до 2050 г. 

 

Комисията ще предложи европейски законодателен акт в областта на климата, чрез 

който ще превърне този политически ангажимент в правно задължение и генератор на 

инвестиции. За постигането на тази цел ще са необходими действия във всички сектори 

на нашата икономика: 

 

 

Фиг. 3.2. Постижения на ЕС по отношение на действията в областта на климата 

 

Фиг. 3.3. Цели за изпълнение на ангажиментите на ЕС по Парижкото споразумение 
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Фиг. 3.4. Области на политиката на ЕС  

 

2.2. Области на политиката 

ЧИСТА ЕНЕРГИЯ 

възможности за алтернативни и чисти източници на енергия 

 

УСТОЙЧИВА ПРОМИШЛЕНОСТ 

начини за гарантиране на по-устойчиви, съобразени в по-голяма степен с околната среда 

производствени цикли 

 

Фиг. 3.5. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – кръгова икономика 

  



I. 5.3_Енергия, ПРИЛОЖЕНИЕ  |  10 
 

ИЗГРАЖДАНЕ И САНИРАНЕ НА СГРАДИ 

необходимост от по-чист строителен сектор 

 

Фиг. 3.6. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – подобряване на енергийната 

ефективност на сградите 

УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ 

насърчаване на използването на по-устойчиви транспортни средства 

 

Фиг. 3.7. Цели на ЕС в областта на климата и околната среда – устойчива мобилност 

 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

мерки за защита на нашата крехка екосистема 

 

ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА 

начини за осигуряване на по-устойчива хранителна верига 

 

ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО  

мерки за бързо и ефикасно намаляване на замърсяването 

 

2.3. Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата на Република България 2021–2030 г. 

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

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

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

Париж, като същевременно осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да изпълни този 
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ангажимент, ЕС определи следните обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030 г., 

както следва: 

● Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в сравнение с 1990 

г.; 

● Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%;  

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

брутното крайно потребление на енергия в ЕС;  

● Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност 

между държавите членки. 

 

В този контекст се определиха основните цели и мерки за осъществяване на 

националните политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на енергетиката, а 

именно: 

● стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

● развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

● намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

● гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

 

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат обобщени, както 

следва:  

● повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на 

енергийни ресурси;  

● развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; 

● използване и развитие на енергията от ВЕИ съобразно наличния ресурс, капацитета 

на мрежите и националните специфики;  

● повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на нови 

технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  

● защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги. 

 

Приносът на България за постигане на целите на Европейския съюз до 2030 г. е представен 

в таблицата по-долу, която беше преразгледана, като се вземат предвид препоръките на 

Европейската комисия: 

ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2030 Г. 

Възобновяеми енергийни източници   

Национална цел за дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно 

потребление на енергия до 2030 г 
27,09% 

ПРЕГЛЕД НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2030 Г. 

ВЕИ - Е 30,33% 

ВЕИ-ТЕ и ЕО 42,60% 

ВЕИ – транспорт 14,20% 

Енергийна ефективност   

Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с 

базовата прогноза PRIMES 2007 
27,89% 

Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с 

базовата прогноза PRIMES 2007 
31,67% 

Първично потребление на енергия 17 466 ktoe 

Крайно потребление на енергия  10 318 ktoe 

Ниво на междусистемна електроенергийна свързаност 15% 

Табл. 3.1. Преглед на целите на Р.България за 2030 г. 

 

В таблица 3.2 са показани: 

● Индикативна траектория за дела на електрическата енергия от ВЕИ в брутното 

крайно потребление на електрическа енергия за периода 2020-2030 г. - сектор 

електрическа енергия 

● Индикативна траектория за дела на топлинната енергията и енергията за 

охлаждане от ВЕИ в брутното крайно потребление на топлинната енергията и 

енергията за охлаждане за период 2020-2030 г. - сектор топлинна енергия и енергия 

за охлаждане 

● Индикативна траектория за дела на енергията от ВЕИ в крайно потребление на 

енергия за период 2020-2030 г. - сектор транспорт 

 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Дял на електрическата енергия от 

ВЕИ в брутното КПЕЕ, % 
21,4 21,99 22,56 23,13 23,69 24,24 

Дял на топлинната енергия от ВЕИ в 

брутното КПТЕ, % 
31,07 32,48 33,89 35,3 36,71 38,11 

Дял на енергия от ВЕИ в транспорта, 

% 
9,89 9,91 9,92 9,94 9,95 9,97 

  2026 2027 2028 2029 2030   

Дял на електрическата енергия от 

ВЕИ в брутното КПЕЕ, % 
25,48 26,7 27,92 29,13 30,33   

Дял на топлинната енергия от ВЕИ в 

брутното КПТЕ, % 
38,99 39,88 40,78 41,68 42,6   
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Дял на енергия от ВЕИ в транспорта, 

% 
10,8 11,62 12,45 13,27 14,2   

Табл. 3.2. Индикативни цели на България за 2030 г. 

 

2.4.  Постепенен преход към сгради с близко до 

нулевото потребление на енергия 

Енергийните цели на Европейския съюз за 2030 г. включват превръщането на 

конвенционалните сгради в сгради с близко до нулевото потребление на енергия – Nearly 

Zero Energy Buildings (NZEB). NZEB сградите се характеризират с намалено потребление на 

енергия, където по-голямата част от енергийните им нужди е необходимо да се покрият 

от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Държавите-членки разработиха планове за 

увеличаване на броя на NZEB за постигане на целите за изменение на климата за 2030 г. 

 

Официалното определение на NZEB в България беше представено през 2015 г. с изменения 

Закон за енергийна ефективност, който транспонира Директива 2012/27/ ЕС. В България 

сградите на NZEB трябва едновременно да отговарят на следните две условия: 

● потреблението на енергия в сградата, определено като първична енергия, трябва да 

отговаря на клас на енергийна ефективност от скалата на класовете на 

енергопотребление за типа сграда (отчитат се 9 типа сгради); 

● не по-малко от 55% от потреблението на енергия за отопление, охлаждане, 

вентилация, битова гореща вода (БГВ) и осветление трябва да бъде възобновяема 

енергия. 

 

Възобновяемата енергия е необходимо да се произвежда на място или в близост до 

сградата. 

 

В България е разработен и прилаган Националният план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия 2015–2020 г., чиято основна цел е да превърне концепцията в 

практически приложима алтернатива на бъдещото строителство на нови сгради в 

България след 2018 г., а при доказана ефективност на разходите - и при обновяване на 

съществуващи сгради. Планът е рамков и динамичен документ, тъй като целите, заложени 

в него не могат да се разглеждат изолирано от националната цел на България за енергийни 

спестявания и през следващите години.  

 

В настоящия момент се разработва Дългосрочна национална стратегия за подпомагане 

обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050 г. Тя се 

подготвя от междуведомствена работна група, съставена от представители на 

Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Фонд на фондовете и се координира от АУЕР. Работата на 

работната група е подпомагана от технически консултанти от Европейска банка за 

възстановяване и развитие и Building Performance Institute Europe. 

Стратегията цели преглед на националния сграден фонд, както и определянето на 

разходно ефективни подходи за обновяване – пакети от мерки (определяне на 

икономически ефективни подходи за обновяване). 

 

 

Фиг. 3.8. Приоритетни сгради в рамките на Дългосрочната национална стратегия за 

подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-

2050 г. 
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Фиг. 3.9. Пътна карта за обновяване в рамките на Дългосрочната национална стратегия за 

подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-

2050 г. 

 

 

Фиг. 3.10.Съществуващи източници за финансиране за обновяване на сградния фонд 

През програмен период 2021 – 2027 г. се очаква включване на нови финансови инструменти. 

3. Анализ на потреблението на 
енергия в Столична община 

Потреблението на топлинна енергия при климатичните условия на региона е 

статистически най-значимата част от енергията за жилищния сектор– 84%, а от 

общото потребление на енергия на територията на СО е 1/3. Това го прави особено важно 

за настоящия анализ, като основа за моделиране на битовото потребление и като обект 

на въздействие в прехода към декарбонизация, както и за определяне на 

пространствените насоки за бъдещо развитие на свързаната с това инфраструктура.  

 

Освен от температурите на околната среда, то зависи и от вида на 

отоплителните/охладителните инсталации, от технологиите и съоръженията и от 

топлофизичните характеристики на външните ограждения на сградите - фасадите и 

покривите. Потреблението на топлинна енергия за топла вода зависи основно от 

температурата на студената вода и от режимите/ количествата на ползване на вода от 

населението.  

 

За нуждите на разработката са предоставени подробни отчетени, проектни и балансови 

данни за доставена енергия от „Топлофикация София“ ЕАД, които са пространствено 

агрегирани за всяка градоустройствена единица. Наличната информация от отчетите на 

останалите енергийни дружества и за ВЕИ не е с такава степен на подробност. Предвид 

тези обстоятелства за оценка на потреблението на енергия по градоустройствени 

единици е възприет статистически подход на моделиране въз основа на наличните данни 

от енергийните дружества, данни за сградите от КККР и на сценарии за изменение на 

населението от разработка на ОП ”Софпроект” от 2018 г., отразяващи едновременно 

тенденции за демографско и за пространствено развитие съобразно предвижданията на 

ОУП. 

 

Възприетият принцип „потреблението на енергия върви (в пространството) с хората, 

като потребители” води до оценка на потреблението на топлинна енергия отнесено към 

човек от населението на съответната ГЕ, с оглед на отличителните характеристики на 

нейната застроена среда. Използването на специфичен показател – „енергия на жител“ 

дава възможност за гъвкавост при изготвянето на сценарии и динамично калибриране и 

промяна на показателя в зависимост от реалните данни за потребление към контролни 

години, за които се прави оценка и прогнозни данни. 
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В изчисленията са използвани следните усреднени годишни стойности на специфичните 

разходи на енергия, отнесени към един жител на СО: 

● Специфичен разход на топлинна енергия за отопление – 2,48 МВтч/г. /жит. 

● Специфичен разход на топлинна енергия за БГВ – 1,20 МВтч/г. /жит. 

● Специфичен разход на енергия за охлаждане – 2,21 МВтч/г. /жит. 

 

Използваният набор от характеристики по видове, техните стойности; използваните 

методи и алгоритми за определяне на споменатите характеристики и създадените 

модели за пресмятане са дадени подробно в самостоятелен том, наличен в архива на ОП 

„Софияплан“. 

 

3.1. Централно топлоснабдяване от „Топлофикация 

София“ ЕАД 

По-голямата част от гъсто населените квартали на гр. София са обслужени с централно 

топлоподаване. Поради естеството на технологиите засега няма други населени места в 

общината с такава услуга, тъй като е икономически нецелесъобразно развиването на 

мрежа за малък контингент ползватели. Лицензираната територия за пренос на топлинна 

енергия обхваща голяма част от компактния град София, но не го обслужва изцяло. По-

периферните части от Столична община - райони Витоша (частично), Банкя, Нови Искър, 

Кремиковци, Панчарево остават извън границите на лицензионната територия на 

дружеството, а влизат Северната и Източната промишлени зони. Промените в 

устройствените планове и разширяването на гр. София дават основание за промени на 

границите на територията на лицензията.  

 

Схема на изградената топлопреносна мрежа в СО с главните топломагистрали и 

планираните зони за разширение са представени в следващата графика – карта, фиг. 4.1.:  

 
4

 Писмо изх. № М-147 от 27.02.2020 г. до Столична община 

 

Фиг.4.1. Схема на главните топломагистрали 

 

По данни на „Топлофикация София“ ЕАД4 дължината на съществуващата топлопреносна 

мрежа по трасе на територията на Столична община е 1007,7 км. Броят на обслужваните 

битови абонати към датата на писмото е 413 136 бр. Към 31.12.2017 г., „Топлофикация 

София“ ЕАД има присъединен топлинен товар 5 839 МWt.  

 

Анализирани са предоставените данни за потреблението на топлинна енергия от 

„Топлофикация София” ЕАД за периода 2008 г. до 2017 г. Обработена е подробна извадка от 8 

интензивно застроени и топлофицирани квартала на гр. София. Установява се, че: 
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● Броят на абонатите непрекъснато се увеличава, като за последните 10 години 

нарастването е с 6,738% , или средно с около 0,7% годишно. За последните 10 години 

със 7,7% е нараснал присъединеният изчислителен топлинен товар.  

● Общото количество енергия, потребена от един апартамент, на практика намалява 

чувствително по години от 8,3 на 6,35 МВтч/ап./г., .т.е. с 0,208 МВтч/ап/г. или 

средно с 2,4% годишно на база 2008 г. За последните 10 години потреблението на 

топлинна енергия за отопление и БГВ е намаляло с 24%. Фиг. 4.2. 

 

 

Фиг. 4.2. Изменение на потребената топлинна енергия по квартали и години в гр. София. 

Подобен анализ е изготвен и през 2008 г.5 

 

● Според него годишната консумация на топлина за отопление и БГВ за жилищни сгради 

е намаляла от 4 058 100 MWh на 3 074 539 MWh., т.е. 22%, а тази за нежилищните 

сгради се е увеличила с 1,3 %.  

 

5 Доклад „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.“,Раздел 1,2,3, Топлофикация София, 2012г. 

● Консумацията на енергия за отопление на жилищни сгради отбелязва намаление с 4% 

годишно, а консумацията на енергия за отопление на нежилищните сгради нараства 

с около 0,8% годишно в периода.  

● Количеството на консумираната енергия за затопляне на водата (БГВ) за 

нежилищните сгради нараства с около 0,4% годишно; 

 

През този период се извърши постепенна трансформация на икономическите дейности 

със значително увеличаване на дела на третичния сектор за сметка на вторичния 

(промишленото производство), което най-вероятно е причината за посоченото 

нарастване на енергията за нежилищните сгради.  

 

3.1.1. Заключения от анализа 

Независимо от непрекъснато увеличаващия се присъединен изчислителен товар, 

консумираната топлинна енергия показва трайна тенденция към намаляване.  

Консумацията на енергия за топла вода се увеличава в съответствие с нарастващия брой 

на абонатите, а на енергията за отопление намалява.  

 

Причините са: 

● Частични действия от страна на абонатите за енергоефективно обновяване на 

жилищните сгради, изразяващи се основно в монтиране на изолация на сградата и 

подмяна на дограма;  

● Цената на топлинната енергия, която макар и да не отразява все още адекватно 

разходите за производство и инвестиции в инфраструктура, през последните 

години чувствително нараства и много абонати отопляват само частично своите 

жилища. 

 

Развитието на топлопреносната мрежа се подготвя на база заявки от страна на 

клиентите и в съответствие с устройствените планове за развитие на гр. София. През 

последните 10-15 г. инвестиционната активност в строителството е най-интензивна в 

югоизточните райони на гр. София и респективно планираните зони за разширение на 

топлопреносната мрежа в краткосрочен план са:  

● СО район „Лозенец“, кв. „Витоша“, м. НПЗ „Хладилника Витоша“, ул. „Филип Кутев“ в 

зоната между бул. „Черни връх“ и ул. „Сребърна“; 

● СО район „Искър“, кв. „Дружба“, м. „Дружба-обиколна“, зоната между бул. „Цветан 

Лазаров“, бул. „Христофор Колумб“, ул. „Константин Костенечки“ и ул. „Обиколна“; 
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● СО район „Студентски град“, кв. „Витоша“, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“, зоната 

между бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Христо Вакарелски“ и ул. „21 Век“ в посока бул. 

„Симеоновско шосе“; 

● ж.к. „Манастирски ливади – Запад“; 

● м. „Люлин – Център“. 

 

Съгласно информацията, подадена от „Топлофикация София“ ЕАД, с оглед плановете за 

развитие на отделните квартали за дружеството, би било стратегически правилно да 

развива мрежата си в ж.к. „Малинова долина“ 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част, 

включваща зоната между бул.„Симеоновско шосе“, ул. „Киркор Азарян“, Околовръстен път и 

река „Сухата река“. 

 

3.2. Потребление на енергия от мрежите на 

газоснабдяване 

Топлинна енергия за отопление и БГВ за обекти и ГЕ на територията на СО се получава и 

при директно изгаряне на природен газ, доставен до потребителя чрез 

газоразпределителната мрежа, собственост на „Овергаз Мрежи“ АД. По данни от това 

дружество6 броят на обслужваните битови абонати в средата на 2019 г. е 29 140. Зоните 

с изградена газоразпределителна мрежа и зоните на планирано разширение на ГРМ за 

периода 2018-2023 г. са илюстрирани на картата по-долу: фиг. 4.3. 

 

 
6

 предоставени с писмо №ОМ-ИД-928/07.05.2019 г. и № СОА20-ТД26-2268-[1] от 04.03.2020г. 

 

Фиг. 4.3. Газоразпределителна мрежа на СО 

 

По данни от „Овергаз мрежи“ АД до Столична община от началото на 2020 г. общата 

дължината на съществуващата газова инфраструктура на територията на Столична 

община е 653,7 км. Обслужени с централно газоснабдяване са най-напред населените места 

около София - Панчарево, Нови Искър, Витоша, Банкя, а така също и по-периферни квартали 

и индустриални зони от София в районите “Кремиковци”, “Сердика”, “Надежда”, “Връбница”, 

“Овча Купел”, “Красно село”, “Триадица”, “Лозенец”, “Младост”. Броят на обслужваните 

битови абонати от дружеството е 29 140. Годишното потребление на природен газ в СО 

за периода 2014- 2018 г. расте значително. През последните две години от периода има 

известно намаляване на темпа на нарастване, а на някои места - понижение.  

 

На територията на СО има 40 бр. АГРС и ГРП, газоразпределителни пунктове и станции. 

Налягането на държавната газопреносна мрежа – 55 атм., се понижава до необходимото за 

съответните потребители 4, 6, 10, 16 атм. При потребителите, чрез локални или 
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апартаментни газови котли, след изгарянето на газта се получава топлинна енергия за 

отопление и БГВ. 

Пространственото разпределение на мрежите и съоръженията на система 

газоснабдяване в СО е отразено в карта – самостоятелно приложение тук, а списък на 

АГРС и ГРС с данни за потреблението на природен газ, обобщени таблици и графики за 

системата, има в обособения том с изчисления към разработката, наличен в архива на ОП 

„Софияплан“.  

 

Данни за потреблението на природен газ по месеци за периода 2014 – 2018 г. са дадени на 

фиг. 4.4.  

● Годишното потребление на природен газ за периода 2014 г. до 2018 г. расте от 

49 595,358 х нм³ до 91 039,68 х. нм³ или от 461236,75 MWh до 846 669,024 MWh, т.е. с 

около 28% годишно.  

● Сумарното потребление на природен газ расте и през летните и преходните месеци 

(април-ноември) с около 10% на база 2014г., от 18124,924 х. нм³ до 23417,284 х нм³ или 

168,553 MWh до 217 778 MWh..  

● Месечното потребление за зимните месеци достига до 15 000 х нм³ - 16 500 х. нм³ или 

от 139 500 MWh до 153 450 MWh. (за м. януари и м. декември), а през летните е 

относително постоянно – около 2500 – 3000 х.нм³ или 23 250 до 27 900 MWh. 

● През последните две години от периода има известно намаляване на темпа на 

нарастване, а при някои ГРП като ГРП 17-Г, 8-Г,25-Г,33-Г, 34-Г се забелязва 

значително понижение. 

 

 

Фиг. 4.4. Изменение на годишното потребление на природен газ по месеци. 

Както е видно от фиг. 4.3., основните зони на планирано разширение на ГРМ в краткосрочен 

план (за периода 2018-2023 г.) са: 

● в.з. „Бункера“ 

● района на Бизнес парк София 

● части от кв. „Симеоново“ 

● в.з.“ Киноцентъра“ III част и района между Национален киноцентър Бояна и 

Околовръстен път 

● части от кв. „Кръстова вада“ 

● части от кв. „Лозенец“ 

● части от кв. „Горна баня“ 

 

За осигуряване на конкурентност и диверсификация на енергийния пазар в общината 

пространственият обхват на лицензиите за доставки на „Топлофикация София“ ЕАД и 

„Овергаз Мрежи“ АД през последните двадесетина години се припокрива. 

 

3.3. Баланс на потреблението на енергия от горива в СО 

Потреблението на твърди и течни (втечнени газообразни) горива на територията на 

Столична община за отопление за домакинства може да се оцени на база на 

статистически данни за цялата страна или проучвания чрез анкетни карти. Счита се, че 

статистическият подход дава достатъчно достоверни данни и той е приложен за целите 

на „Инвентаризация на емисиите на CO2, CH4, N2O, измерени в CO2 еквивалент, отделени в 

атмосферата в резултат от потреблението на енергия и други източници на емисии на 

територията на Столична община“, изготвена през месец март 2017 година с данни за 

2015 г. Резултатите са използвани тук. 

 

Гориво Натурални единици TJ 

2007 2011 2015 2007 2011 2015 

Антрацитни въглища (т) 7 42 50 0.2 1.2 1.2 

Черни въглища (т) 14 232 15 451 8 738 326.5 432.7 255.4 

Лигнитни и кафяви въглища (т) 4 560 7 886 5 292 32.4 63.4 38.6 

Брикети (т) 8 174 7 242 3 063 149.2 129.6 55.6 

Дърва (TJ)    674 916 875 

Пропан-бутан (т) 4 434 5 279 6 622 204 243 305 

Газьол/Дизелово гориво (т) 172 165 71 7 7 3 

Природен газ (1000 Nm3) 10 723 20 883 22 321 360 702 767 

Електроенергия (MWh) 1 978 000 1 994 000 2 027 610 7 121 7 178 7 299 

Топлоенергия (MWh) 3 283 625 3 195 428 2 992 141 11 821 11 504 10 772 
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Гориво Натурални единици TJ 

2007 2011 2015 2007 2011 2015 

ОБЩО    20 696 21 177 20 372 

Табл. 4.1. Потребление на енергия от домакинствата в Столична община 

 

Потреблението на енергия от горива (без разгледания вече природен газ) за 2015 година е 

общо 1534 TJ или 7,5% от общото потребление на енергия от сектор домакинства. На 

базата на „Аналитичен доклад от проведеното представително социологическо проучване 

на населението на град София, изготвен по Интегриран проект LIFE-IP Clean Air“ е 

констатирано, че към 2018 г. над 55 хил. домакинства на територията на Столична 

община се отопляват на дърва и въглища, като разпределението по райони е представено 

в следната табл. 4.2.: 

 

Район 

Дял на населението, което 

използва дърва и/или 

въглища за отопление 

Население по 

постоянен адрес ГД 

ГРАО (бр.) 

Население, което 

използва дърва и/или 

въглища за отопление 

(бр.) 

Банкя 26,00% 12 118 3151 

Витоша 22,70% 72 036 16 352 

Връбница 20,50% 52 673 10 798 

Възраждане 3,80% 50 933 1935 

Изгрев 1,20% 37 917 455 

Илинден 3,10% 36 347 1127 

Искър 3,50% 72 033 2521 

Красна поляна 6,10% 65 329 3985 

Красно село 1,30% 91 932 1195 

Кремиковци 67,50% 24 396 16 467 

Лозенец 0,40% 62 152 249 

Люлин 2,60% 127 384 3312 

Младост 4,20% 118 694 4985 

Надежда 10,60% 78 126 8281 

Нови Искър 66,90% 27 444 18 360 

Оборище 0,00% 38 084 0 

Овча купел 16,60% 59 971 9955 

Панчарево 60,80% 26 757 16 268 

Подуяне 9,10% 83 757 7622 

Сердика 18,20% 50 765 9239 

Слатина 3,70% 73 854 2733 

Район 

Дял на населението, което 

използва дърва и/или 

въглища за отопление 

Население по 

постоянен адрес ГД 

ГРАО (бр.) 

Население, което 

използва дърва и/или 

въглища за отопление 

(бр.) 

Средец 0,60% 95 356 572 

Студентски 2,70% 36 495 985 

Триадица 3,90% 81 370 3173 

ОБЩО  1 475 923 143 720 

Табл. 4.2 .Брой на населението, което използва дърва и/или въглища за отопление по райони 

 

Столична община изпълнява проект № BG16M1OP002-5.003-0001 „Подобряване 

качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни 

устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по ОПОС 2014-2020, при който 

се планира да бъдат обхванати 15 000 домакинства, на които да бъдат подменени 

нискоефективните отоплителни уреди на дърва/въглища с уреди на 

пелети/газ/електроенергия чрез термопомпи/топлинна енергия от „Топлофикация София“ 

ЕАД.  

 

При осъществяване на пилотния проект за подмяна на отоплителни уреди на твърдо 

гориво в район Нови Искър е оценено намаление на потреблението на първична енергия с 

около 35% на домакинство при запазване на топлинния комфорт, т.е. запазване на 

крайната потребена енергия за отопление.  

 

3.4. Потребление на електрическа енергия  

Получени са актуални данни от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за количеството 

пренесена електрическа енергия на територията на Столична община за периода 

01.06.2018 – 31.05.2019 г. За едногодишния период изразходваната електроенергия от 

стопански потребители е 2 866 452 MWh, а за битовите потребители – 2 061 678 MWh. 

 

3.5. Потребление на енергия от ВЕИ  

Няма данни за потреблението на енергия от ВЕИ на територията на Столична община. За 

РБългария данните показват дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно потребление 

между 18 и 19% за периода 2013-2017 година Фиг. 4.5. Графиката показва задържане на дела 

след 2013 година, което се дължи основно на рязкото намаляване на инвестициите в нови 

големи фотоволтаични и вятърни мощности.  
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Фиг. 4.5. Дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия в България и ЕС-28 

 

Делът на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници нараства от 

9,4% на 19,1% за периода 2007-2017 година, като стойността от 18% е премината през 

2013 година и след това се наблюдава много слаб ръст. Инвентаризацията на емисиите на 

парникови газове на София през 2015 година отчита дела на ВЕИ в крайното потребление 

на електроенергия в Столична община и показва много малък дял на енергия от биомаса в 

крайното потребление на енергия от горива и топлинна енергия 875 TJ от 13 073 TJ, което 

представлява 6,7%.  

 

Така през 2015 година може да се приеме, че делът на ВЕИ от крайната енергия на 

територията на Столична община в сектор домакинства е електроенергия 18,98% (данни 

Евростат) от 7299 TJ, което е 1385 TJ и 875 TJ биомаса или 2260 TJ от общо 20 372 TJ – 

11,09%. При задържане на ръста на ВЕИ в потреблението на национално ниво до 2018 

година, за която имаме последни статистически данни, не се предполага, че има 

съществено изменение в данните за 2019 г., което се потвърждава от данните за 

другите източници – природен газ, електроенергия и топлинна енергия. Няма данни за 

собствено потребление на ВЕИ от слънчева енергия (преобразувана в топлинна и 

електрическа) и енергия на околния въздух (термопомпи). 

 

Входни данни за модела са: 

Ориентировъчен дял на съответната активна технология. Оценката обхваща следните 

технологии: слънчева енергия, вятърна енергия, енергия на въздуха (термопомпени 

инсталации), геотермална енергия (термопомпени инсталации). Алгоритъмът отчита по 

усреднени коефициенти количествата електроенергия, вкарана в инсталациите. 

Предполага се, че се дава приоритет на ВЕИ, т.е потенциалът им ще бъде реализиран до 

2050 г. на 100% в съответните ГЕ или прилежащи на тях. 

 

3.6. Намаляване на потреблението 

Важен показател за потреблението на енергия в домакинствата е крайното потребление 

за жител. Показателят включва крайното потребление на енергията, която се използва в 

домакинствата без тази за транспорт. Данните се предоставят за всяка година от 

Евростат и за 2000 г., 2010 г., 2015 г. и 2018 година са представени в табл. 4.3. (Източник: 

Евростат): 

 

Крайна консумация на енергия в домакинствата на глава 

от населението, 
 Кг нефтен еквивалент  

 2000 2010 2015 2018 

ЕС (28 държави) 597 643 552 552 

Исландия 1105 1187 1186 1433 

Финландия 868 1095 904 1032 

Норвегия 852 964 850 868 

Люксембург 1072 1012 897 828 

Дания 790 902 783 790 

Швеция 823 883 757 736 

Австрия 792 845 766 734 

Естония 664 771 652 712 

Белгия 926 874 734 709 

Германия 795 781 673 667 

Чехия 628 710 642 663 

Латвия 560 662 559 639 

Унгария 549 665 607 595 

Франция 668 701 589 583 

Великобритания 732 725 572 572 

Ирландия 658 723 579 571 

Хърватска 514 645 577 562 

Нидерландия 680 751 564 560 

Литва 390 514 468 533 

Италия 485 597 535 531 

Словения 568 647 538 514 

Полша 450 578 499 508 
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Крайна консумация на енергия в домакинствата на глава 

от населението, 
 Кг нефтен еквивалент  

 2000 2010 2015 2018 

Сърбия 416 422 398 406 

Румъния 375 400 372 399 

Черна Гора : 443 427 399 

Кипър 253 406 385 388 

Словакия 480 429 366 378 

Гърция 422 420 412 365 

Испания 297 364 323 321 

България 257 303 306 317 

Португалия 274 281 269 284 

Турция 265 265 258 253 

Северна Македония 237 262 257 233 

Малта 196 167 179 193 

Албания 123 168 185 178 

Табл. 4.3. Крайна консумация на енергия в домакинствата на глава от населението 

 

Показателно е, че потреблението на енергия на жител в Р. България е повече от два пъти 

по-ниско от това в Чехия и Германия и доста под средното за Европа. Тази съпоставка 

елиминира климатичните особености. Тя дава основание за изводи във връзка със 

средноевропейското определение за енергийна бедност и във връзка с абсолютните 

стойности на енергийния отпечатък от възможното намаление на потреблението у нас 

при еднаква пропорция спрямо другите страни-членки.  

 

В Р. България консумираната енергия нараства плавно през последните две десетилетия 

от 257 kgoe през 2000 г. на 317 kgoe през 2018 година, което е малко повече от 20%. 

Ръстът се дължи на повишаване на стандарта на живот, закупуване на нови уреди (ръст 

на потреблението на електроенергия) и климатизация на домакинствата (охлаждане през 

летния сезон). Може да се приеме, че има забавяне на ръста след 2010 година поради 

предприемане на мерки за енергийна ефективност в сградите, подмяна на по-малко 

ефективни уреди с нови с висок клас на енергийна ефективност, навлизане на 

светодиодното осветление и други. НСИ все още не отчита значимо увеличаване на дела 

на крайна енергия за охлаждане. За България за 2017 година анализ на Евростат показва дял 

от едва 0,5% енергия за охлаждане в крайното потребление на енергия за домакинствата. 

 

  Отопление Охлаждане БГВ Готвене 
Осветлени

е, уреди 
Други 

ЕС-28 64.1 0.3 14.8 5.6 14.4 0.9 

Белгия 73.8 0.1 11.4 1.7 12.7 0.4 

България 54.3 0.5 17.2 8.4 19.7 0.0 

Чехия 69.0 0.1 16.2 6.3 7.0 1.5 

Дания 62.5 0.0 21.2 1.8 14.2 0.2 

Германия 67.1 0.2 16.1 6.4 9.3 0.9 

Естония : : : : : : 

Ирландия 58.9 0.0 19.8 2.4 18.0 1.0 

Гърция 56.2 4.4 13.5 4.9 21.0 0.0 

Испания 43.4 0.9 19.1 7.7 28.9 0.0 

Франция 66.1 0.2 11.1 5.4 17.3 0.0 

Хърватска 68.7 1.8 10.0 6.5 13.0 0.0 

Италия 67.5 0.7 11.9 6.3 12.3 1.4 

Табл. 4.4. Дял на крайното енергийно потребление в сектор домакинства по вид на 

крайното използване, 2017 Източник: Евростат 

 

Делът на енергията за отопление е най-голям – 54,3%, табл.4.4., което показва и най-

голям потенциал за спестяване. Значим е и потенциалът за спестяване при уредите (вкл. 

за готвене) и осветлението, които имат дял над 25%. При енергията за топла вода е 

трудно да се постигне спестяване поради установените по-горе в анализа данни за по-

малко потребление спрямо нормите. Данните на Евростат за използване на ВЕИ в 

домакинствата в България за съжаление не могат да се съотнесат за Столична община 

поради спецификата на потреблението на енергия в големия град, където около 60% от 

домакинствата са свързани с централната топлофикационна мрежа.  

 

Подходът за намаляване на потреблението в резултат на прилагане на мерки за енергийна 

ефективност е оценен на база прогнозите в „Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г.“. През 2030 г. Р България 

планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 27,89% и 

намаляване с 31,67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния сценарий 

PRIMES 2007. По отношение на абсолютното ниво на потребление на енергия за 2030 г. Р 

България си е поставила цел от 17 466 ktoe потребление на първична енергия и 10 318 ktoe 

крайно потребление на енергия. За постигане на националната цел за дял на енергията от 

ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия до 2030 г. (27,09%) е прогнозирано 

следното разпределение по сектори:  

● 30,33% дял енергията от ВЕИ в сектор електрическа енергия; 

● 42,60% дял енергията от ВЕИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане; 
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● 14,2% дял енергията от ВЕИ в сектор транспорт. 

 

4. Местно производство на енергия 
4.1. Централизирано производство на топлинна и 

електрическа енергия 

4.1.1. Общи и технологични показатели 

„Топлофикация София” ЕАД от основаването си през 1957 г. е основен производител на 

енергия – електрическа и топлинна (за отопление и топла вода) на територията на СО. 

Дружеството е с основна дейност производство и пренос на топлинна енергия за 

осъществяване на централно топлоснабдяване на столицата и производство на 

електрическа енергия. 

 

Дружеството е 100% общинска собственост и упражнява дейността си в съответствие 

с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ), чл. 126 и 129, на основание лицензии Л-031-

02/15.11.2000 г.; Л-032-03/15.11.2000 г.; Л-033-05/15.11.2000 г., издадени от Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Топлинна и електрическа енергия то 

произвежда по комбиниран начин в две основни генериращи централи: ТЕЦ „София“ и ТЕЦ 

“София Изток“. Само топлинна енергия се произвежда в две големи централи - ОЦ „Земляне“ 

и ОЦ “Люлин“ - и в още 7 бр. т. нар. временни отоплителни централи (ВОЦ). Всички 

топлоцентрали, с изключение на ВОЦ „Орландовци”, работят с основно гориво природен газ 

и разполагат с възможност за работа с резервно гориво - мазут.  

 

„Топлофикация София“ ЕАД произвежда комбинирано цялото количество електрическа 

енергия. Средният дял на комбинирано произведената топлинна енергия е около 55%. От 

общото топлопроизводство двете ТЕЦ поемат дял от 66,3%, а двете големи 

отоплителни централи - 27,9%. Останалите 5,8% от производството на топлинна 

енергия се поема от седемте временни локални отоплителни централи.  

 

През последните години делът на комбинирано произведената топлинна енергия през 

летния период достигна 80%, тъй като ОЦ тогава не работят. Така се подобряват 

ефективността и оттам – емисионният коефициент на производството. 

 

Съгласно ЗЕ цялото количество електрическа енергия от високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за 

произход, с изключение на количествата за собствените нужди на производителя, се 

изкупува задължително от обществения доставчик по преференциални цени, определени 

от държавния регулатор. Следвайки европейските директиви, дружеството постепенно 

увеличава дела на комбинирано произведената електрическа енергия. Редукция на 

емисиите засега се осъществява основно чрез намаляване на производството на 

(топлинна) енергия, чрез смяна на горивната база и увеличаване на ефективността при 

производството. 

 

Техническата инфраструктура на топлоснабдителната система в СО е разпределена в 4 

зони, наречени топлофикационни райони. От централите посредством разпределителна 

топлопреносна мрежа топлинната енергия се доставя до абонатните станции в 

сградите. Чрез последните се съгласуват технологичните режими на топлопреносната 

мрежа и вътрешните инсталации в топлофицираните сгради.  

● ТЕЦ „София” е най-голямата отоплителна и електроцентрала с комбинирано 

производство; тя осигурява с топлинна енергия централната градска част и някои 

жилищни комплекси на гр. София. Инсталираната топлинна мощност е 1068 MW, а 

електрическата - 75 MW. Съоръженията са способни да генерират 710 MW топлинна 

и 70 MW електрическа мощност.  

● ТЕЦ “София-Изток” е централа с комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия за нуждите на източната промишлена зона и югоизточния 

район на гр. София. Инсталираната топлинна мощност е 1464 MW, а електрическа 186 

MW. Съоръженията са способни да генерират 910 MW топлинна и 150 MW 

електрическа мощност.  

● ОЦ “Земляне” захранва с топлинна енергия югозападната част на град София. 

Съоръженията са способни да генерират 536 MW топлинна мощност. 

● ОЦ „Люлин” снабдява с топлинна енергия жилищните комплекси от северозападната 

част на града. Съоръженията са способни да генерират 512 MW топлинна мощност. 

● Временните отоплителни централи снабдяват с топлинна енергия жилищни райони, 

чиито топлопреносни мрежи нямат връзка с топлопреносната мрежа на основните 

топлоизточници. В работа са 7 централи, в които са инсталирани 33 бр. водогрейни 

котли, 31 от които са тип ВКМ-7.5 с номинална топлинна мощност по 8,7 MW всеки. 

 

Данни за инсталираната и разполагаемата мощност в централите в MW са посочени в 

табл. 5.1.  
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Табл. 5.1. Данни за инсталираната и разполагаемата мощност в централите 

 

Обобщени данни за преносната мрежа са дадени в табл. 5.2. Общата дължина на 

топлопреносната мрежа по трасе е над 1000 км, разпределена по отделните райони както 

следва: София - 23,2 %, София Изток - 38,6 %, Земляне - 17%, Люлин - 13,6% . 

Съществуващите тръбопроводи са положени основно в канали - 61,5%; безканално с 

предварително изолирани тръбопроводи са 35,86 %. Само 2,5% са въздушните проводи. 

Темповете на ремонт и подмяна на ТПМ са до около 5 км/год. Голяма част от 

топлопроводите са положени в канал преди 1980 г. По експертна оценка състоянието на 

тръбопроводите се влошава. 

 

Абонатите на ТС получават топлинна енергия чрез над 16 233 броя абонатни станции, 

разпределени както следва: София - 31,38%, София Изток - 35.508%, Земляне - 20,03%, 

Люлин - 13,08%. 

 

Табл. 5.3. Обобщени данни за преносната мрежа 

За осигуряването на безопасни и ефективни хидравлични режими и налягания в допустими 

граници, при изграждането и с развитието на топлопреносната мрежа по трасетата на 

отделни топлопроводи са изградени помпени станции с честотно регулиране на 

оборотите. 

 

През летния период и при аварийни ситуации, ремонти и реконструкции границите на 

топлофикационните райони се променят с оглед осигуряване на непрекъснато 

топлоснабдяване на потребителите при най-ефективно производство на топло и 

електроенергия по комбиниран способ. Оперативното управление на топлопреносната 

мрежа и прехвърлянето на райони от един към друг топлоизточник се извършва под 

ръководството на Териториалната диспечерска служба (ТДС). За целта се използва 

автоматизираната система (АС ДУ).  

 

Вътрешните сградни инсталации за отопление и БГВ не са собственост на дружеството. 

Основната част от ВОИ за отопление са проектирани за график 95/70 и са построени през 

70-те до 90-те години на миналия век по схема двутръбна щрангова, долно подаване. 

Съществуват и такива с горно подаване и еднотръбна схема с двата вида подаване. По-

новите инсталации са с апартаментно разпределение. Инсталациите са оборудвани с 

широк спектър от отоплителни тела: чугунени, алуминиеви и стоманени глидери, 

стоманени панели, различни типоразмери, специално оребрени тръби, лири, щранг лири и 

др. Инсталациите за БГВ са основно щрангови с рециркулационна линия и помпа в 

абонатната станция, гарантираща нормално качество на водата при потребителите. Те 

се разглеждат тук доколкото дават отражение върху потреблението на енергия в 

различните части на София и насочват към ролята на всички собственици на 

топлофицирани сгради и жилища в тях в процесите на технологично обновление. Сградите 

от сходен период и преобладаващ вид дават основа за типологизиране и оценка на 

градоустройствените единици по отношение на резервите за спестяване на енергия чрез 

целенасочени мерки. 
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Към 2020 г., според публикуван доклад7, изчислителният топлинен товар на ТЕЦ ”София”, 

ТЕЦ „София Изток”, ОЦ ”Земляне” и ОЦ ”Люлин” се предвижда да достигне съответно 1338, 

2144, 1060, 667 МВт. Общо с ВОЦ, изчислителният товар при консуматорите ще достигне 

5532 MW. Максималната реална необходима мощност за цялата топлоснабдителна 

система е около 2317 MW. Загубите на топлина в мрежата са около 450 МВт. 

Отношението между реалния товар и изчислителния товар при консуматорите се оказва 

средно 0,273. Технологичните разходи при преноса са около 800 000 МВтчт и 

представляват средно около 18% от количеството на отпуснатата (произведената) 

топлинна енергия.  

 

Действителната разполагаема мощност 2 897,0 МВтт покрива топлофикационния товар, 

изменящ се през отоплителния сезон в границите 580 ÷ 1860 МВтт, включително 

обезпечава пиково необходимата мощност 2 546 МВтт, определена на базата на анализ от 

отчети за период от 20 години.  

 

4.1.2. Разпределение на товарите и обезпечаване с наличните 

генериращи мощности 

Присъединеният към ТЕЦ “София” изчислителен товар е 1399,61 МВтт и се обезпечава от 

разполагаемите 710 МВтт, като за реалното покриване на товара през зимен сезон са 

необходими около 480 МВтт. През летен период, в зависимост от режима на работа, 

генериращите мощности на комбиниран принцип в централа обезпечават: топлинен 

товар, изменящ се в интервала 40 ÷ 80 МВтт - при товар в границите на района; топлинен 

товар 80 ÷ 130 МВтт - при присъединени потребители на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“.  

 

Присъединеният изчислителен товар към ТЕЦ „София Изток” от 2318 МВтт се обезпечава 

от действително разполагаемата мощност 907 МВтт, като за реалното покриване на 

товара през зимен сезон са необходими около 630 МВтт. През летен период генериращите 

мощности на комбиниран принцип в централа обезпечават: топлинен товар, изменящ се в 

интервала 65 ÷ 110 МВтт. 

 

Присъединеният към ОЦ ”Земляне” изчислителен товар от 1015 МВтт се обезпечава от 

разполагаемите 536 МВтт, като през зимен сезон е необходима около 350 МВтт топлинна 

мощност. През летен период генериращите мощности в централа обезпечават топлинен 

товар, изменящ се в интервала 28 ÷ 65 МВтт.  

 

7 Доклад „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.“,Раздел 1,2,3, Топлофикация София, 2012г. 

 

Присъединеният към ОЦ „Люлин“ изчислителен товар от 657 МВтт и се обезпечава от 

разполагаемите 512 МВтт, като за зимен сезон необходимата мощност е около 280 МВтт. 

През летен период генериращите мощности в централа обезпечават топлинен товар, 

изменящ се в интервала 20 ÷ 57 МВтт. 

 

Локалните централи ВОЦ ”Хаджи Димитър”, ВОЦ ”Суха река”, ВОЦ ”Левски Г” и ВОЦ 

”Орландовци“ покриват присъединен изчислителен товар от 148,93 МВтт. Те не доставят 

топлинна енергия за БГВ. ВОЦ ”Овча купел 1” и ВОЦ ”Овча купел 2” задоволяват 

присъединения изчислителен товар в размер на 121 МВтт (отопление и БГВ) на жителите 

на ж.к. “Овча купел”. През отоплителния сезон ВОЦ ”Овча купел 1” и ВОЦ ”Овча купел 2” 

работят самостоятелно при товар, изменящ се в интервала 12-20 МВтт, а през летен 

неотоплителен период в експлоатация е една от централите, като нейният товар се 

изменя в интервала 5-8 МВтт. ВОЦ ”Инжстрой” покрива присъединения изчислителен 

товар в размер на 15,88 МВтт. През отоплителния сезон се обезпечава товар, изменящ се 

в интервала 2-5 МВтт, през летния период товарът се изменя в интервала 0,8-1,8 МВтт.  

 

4.1.3. Изводи за състоянието на топлогенериращите мощности  

На базата на направен анализ8 на топлофикационната система са формулирани изводи за 

технологичното състояние на топлогенериращите мощности и са посочени необходими 

мероприятия за тяхното бъдещо поддържане и развитие, които експертите от СЕА 

“Софена” приемат:  

● Топлоизточниците в настоящия момент обезпечават безпроблемно 

топлоснабдяването на присъединените консуматори, 

● Наложително е да бъдат провеждани ежегодно мероприятия за поддържане на 

технологичното състояние на съоръженията, намиращи се в експлоатация;  

● Работите по автоматизацията на технологичните процеси и управлението на 

експлоатационните режими не трябва да прекъсват;  

● За основните съоръжения с изтичащ експлоатационен ресурс трябва да бъдат 

проведени спешни действия за обновяване и замяна с нови високотехнологични 

инсталации;  

● за развитие на дружеството е наложително да бъдат планирани и поетапно 

изпълнявани мероприятия за модернизация и за повишаване на технико-

икономическата ефективност, за оползотворяване на съществуващите 

8 Доклад „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.“,Раздел 1,2,3, Топлофикация София, 2012г. 
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алтернативи за горивната база и за повишаване на ефективността на 

преобразуване и пренос на енергията.  

 

За бъдещото развитие на дружеството е изготвена мащабна програма, чието изпълнение 

изисква крупно финансово подпомагане. Основна цел до 2024 г. е да бъде повишен делът на 

комбинирано произведената топлинна енергия от около 55% на около 75% и да бъде 

извършена частична диверсификация на горивната база.  

 

4.2. Местно производство на енергия от възобновяеми 

източници 

Възобновяемите енергийни източници обхващат ресурси на местно ниво, достъпни за 

използване и осигуряващи редица предимства за устойчивото развитие на общината и 

региона като цяло. Тези енергийни източници са алтернатива и заместители на 

изкопаемите горива и допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферата. Използването на местните енергийни ресурси е основна част от мерките 

в посока по-устойчиво развитие в световен мащаб, а предимствата от това за 

местната икономика са следните:  

● Гарантирани сигурност на доставките и минимизиране на загубите от пренос в 

резултат от създаване на генериращите мощности непосредствено до локалния 

източник на енергия и близо до потребителите;  

● социално-икономически - създаване на работни места; 

● по-ниски енергийни разходи за домакинствата – понастоящем въпреки големите 

инвестиционни разходи, алтернативните енергийни източници са икономически 

ефективни;  

● екологични – намаляване на вредните емисии.  

 

Като значими за устойчивото енергийно развитие на региона на СО са разгледани 

следните алтернативни източници на енергия: 

● Въздух; 

● Слънчева енергия; 

● Геотермални източници; 

● Биомаса – биогаз, чипс и RDF. 

 

За разработката е ползвана геобазирана информация за ВЕИ с източник платформата за 

саморегистрация на неправителствени организации на страницата 

http://www.repowermap.org/. На нея на доброволен принцип се регистрират обекти и се 

предоставя информация за характеристиките на инсталацията, фирмата, която го е 

изградила, и други описания. Картата за територията на Столична община, макар и 

непълна на този етап, показва разпределение на ВЕИ основно в периферните 

нетоплофицирани райони. Може да се направят изводите, че ВЕИ технологиите имат по-

добра рентабилност и приложение в територии, където няма изградена инфраструктура 

за централно топлоснабдяване и че заместват използването на електроенергия от 

мрежата. Също така те са по-лесни за реализиране в самостоятелни обекти, като 

например в еднофамилни къщи, а не при много съсобственици/ползватели. 

 

 

Фигура.5.1.. Карта на ВЕИ инсталации в СО 

Източник: http://www.repowermap.org/ 

 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са правени специализирани анализи на 

производството на енергия от възобновяеми източници на територията на Столична 

община. Данните за инсталирани мощности за производство на електрическа енергия с 

продажби през мрежата и за произведената електроенергия се обобщават в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие (АУЕР) във връзка с издаване на гаранции за произход. По 

данни в АУЕР към 31.03.2020 г. има 57 обекта, които са регистрирани за получаване на 

гаранции за произход на произведената електроенергия: от тях 5 са водноелектрически 

централи, една на сметищен газ, една на газ от пречиствателни инсталации за отпадни 

води и една на газ от възобновяеми източници. Останалите 49 са фотоволтаични 

централи. В приложение е дадена карта на основната електроенергийна инфраструктура в 

СО, на която фигурират и ВЕЦ, произвеждащи най-висок дял електроенергия от ВЕИ.  

 

http://www.repowermap.org/
http://www.repowermap.org/
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Данните за производство на енергия от ВЕИ не са пълни, тъй като не се отчитат 

инсталациите, работещи само за собствено потребление и тези, които не са заявили 

получаване на гаранции за произход. Така например на площадка „Хан Богров“ към 

Инсталацията за биологично третиране е изградена и въведена в експлоатация през м. 

януари 2014 г. когенерационна инсталация за собствени нужди, която разполага с 

мощност, подобна на регистрираната от „Софийска вода“ АД в СПСОВ Кубратово. Причина 

да не се отчита произведената електроенергия вероятно е нейното пълно използване за 

собствено потребление в границите на самата площадка. В този случай се намалява 

потреблението на електроенергия от снабдяващото дружество и възобновяемата 

енергия се отчита като мярка за енергийна ефективност, водеща до намаляване на 

първичното потребление на енергия от изкопаеми горива.  

 

По данни от АУЕР за 2019 година са издадени удостоверения за гаранции за произход за 

59387 MWh електрическа енергия от възобновяеми източници. Произведената енергия от 

ВЕИ с издадени гаранции за произход на територията на Столична община е 1,2% от 

потребяваната за година електроенергия (4 928 130 MWh). 

 

Оценка на произведената електроенергия от ВЕИ за собствено потребление на този етап 

не може да се направи поради липса на информация за тези инсталации и данни за 

произведената от тях енергия.  

 

4.3. Производство на енергия от околния въздух 

Техническите предложения на пазара в момента предвиждат използване на: 

● Термопомпени агрегати въздух-вода, предназначени за БГВ (с резервоар за БГВ и 

вградена термопомпа);  

● Термопомпени системи за централна климатизация с променлив дебит на хладилния 

агент (VRV/VRF), при която във вътрешните стайни помещения се монтират 

стенни или таванни климатични тела и инверторен компресор; енергиен клас в 

режим на отопление А+. 

● Термопомпени агрегати „въздух – въздух” със SCOP, обикновено ≥ 3,5 W/W и 

инверторен компресор, енергиен клас в режим на отопление А+. 

 

Оценката на енергийните печалби е извършена въз основа на изходни параметри, метод за 

моделиране и алгоритъм, описани като Модел 6 в самостоятелния том към настоящата 

разработка, наличен в архива на ОП „Софияплан“.  

 

4.4. Производството на енергия от геотермални 

източници 

Трудностите при проучвания и включване в експлоатация на нови геотермални източници 

са свързани с липсата на финансиране от държавата за научна дейност и недостатъчно 

добре уредено законодателство и тромави процедури за позволяване на частни 

инвеститори да извършват такава дейност и впоследствие да използват ресурса. Има 

известни пречки и при осигуряване на концесионен режим и заплащането на такса за 

водоползване, които затрудняват изплащането на първоначалните инвестиции. Част от 

процедурните затруднения са свързани и с опасения за трудни за контрол екологични 

последствия. 

 

Полезно за развитието на този и на другите алтернативни енергийни източници ще бъде 

изграждането на демонстрационни съоръжения и проекти. В близкото минало 

геотермалните води с температура до 80 градуса от сондажи в Казичене са били 

използвани за отопление на парници.  

 

В класическата Диаграма на Линдал (1973) се определят възможните области на приложение 

на съществуващи технологии за използване на геотермални води. Към днешна дата тази 

диаграма може да бъде допълнена с инсталации за производство на електричество по 

бинарен цикъл за температури над 85 градуса. Долната граница от 20оС е условна, тъй 

като източници с по-ниска температура се оползотворяват с помощта на термопомпи.  

 

Възможни са следните направления на проучване и реализиране на инсталации: 

● Генериране на електроенергия чрез използване на конвенционални парни турбини 

(температурата на източника трябва да е поне 150оС), турбини с бинарен цикъл 

(температура над 85оС) и др. Това с оглед на местния ресурс означава много дълбоки 

сондажи и авансови разходи. 

● Използване на топлинната енергия на плитките подпочвени води директно или чрез 

повишаване на енталпията им. В София и околностите има много зони с плитки 

подземни води (1-3 м) – това са кварталите Обеля, Требич, Бенковски, Негован, 

Чепинци, част от Дървеница и др. Високи подпочвени води има и в други силно 

заселени квартали – Дружба, Хаджи Димитър, Люлин. Потенциалът на тази 

нискоенталпийна енергия е трудно да бъде оценен, но на практика е възможно почти 

всички частни и общински сгради в тези райони и край водоеми и реки да се 

отопляват с термопомпени технологии. Тук чувствителният елемент е връщането 

обратно на отработената вода. 
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● Директното енергийно използване на геотермална вода се прилага най-често за 

отопление на парници, нискотемпературни енергийни приложения – подово 

отопление на сгради, предотвратяване на задържането на снежната покривка и 

заледяване по основни пътни артерии и натоварени пешеходни зони. 

 

Налични са данни за температура и дебит на над 40 извора и сондажи в СО с общ дебит 

300-550 л/сек и температура 19-51оС, а за някои сондажи в с. Казичене и с. Равно поле 

(последното е в община Елин Пелин, но до границата със СО) – до 80оС. По-важните от тях 

са представени в самостоятелен том, наличен в архива на ОП „Софияплан“. В момента 

естествените и сондажни минерални водоизточници в 10-12 геотермални находища 

извличат едва 110-120 л/сек минерални води, от които непостоянно и твърде 

непълноценно (предимно за бутилиране и балнеология) се използват под 35-40 л/сек.  

 

През 2011 г. от ENERGIA GmbH и “Енергия – БГ” е разработено предварително проучване, 

идеен проект и икономическа оценка за хидротермалното находище в центъра на гр. 

София, № А7, К2, за утилизация на топлината на геотермалния източник чрез изграждане 

на термопомпена централа. Основните топлотехнически параметри на този геотермален 

източник са температура 46оС и дебит 35 л/с. Предвижда се да се осъществи 

топлоснабдяване с топлинна енергия за отопление и БГВ на 6 сгради, ситуирани в 

непосредствена близост до извора, като се използва топлинната енергия на извора. В 

термопомпената централа се предвижда да се монтират 2 бр. термопомпи с единична 

мощност 2,9 MW тип UNITOP 220-5075U, свързани по каскадна схема. Коефициентът на 

трансформация при 50% натоварване е около 5,814, при 100% натоварване той е средно 

5,5. Работните температури на отделните степени са по мрежова вода 56/64,5/75; а по 

геотермална 48/38,6/31, т.е отработваният температурен пад е около 17ОС. При този пад 

и дебит от 126 м³/ч се реализира топлинна мощност съответно 1,35 и 1,11 MW от 

отделните стъпала на каскадата. Общата консумирана електрическа мощност е около 

560 KW; Проектът не е напълно изяснен по отношение на начина на ползване на 

геотермалния източник и икономическите отношения между субектите.  

 

Извършена е оценка на енергийните печалби от геотермални източници и в резултат са 

отделени 17 обекта с температура не по-ниска от 30°С и с достатъчен дебит. 

Селектираните подходящи обекти са сортирани по показател годишно количество 

произведена термална енергия. Резултатите са основа за подбор на проекти за 

реализация. 

 

Потенциалът на геотермалните източници на територията на СО се оценява на 93 335 

MWh сумарно, като максималният потенциал е 18 039 MWh, а минималният около 100 MWh. 

Изразено в мощност, енергийният потенциал на геотермалните източници се оценява на 

16 MW, от които от промишлен интерес са 11 MW. Най-голямо количество топлинна 

енергия ще бъде произвеждано от геотермалните източници в Банкя, Казичене, Централна 

баня и кв. Свобода. – общо до 66% . 

 

Заключение: Геотермалните води в района на София идват от дълбочина над 500 м и 

спадат към възобновяващите се системи (репродуктивни резервоари), т.е. при тях е 

възможна експлоатация без реинжектиране на използваните води и без да има екологични 

последици за баланса на подземните води. В случай на по-мащабно използване на този 

ресурс, обаче, е необходимо да се направи оценка на скоростта на неговото 

възстановяване и възможностите за връщане в земните недра на използваните за 

енергийни нужди води. Геотермалните източници имат локално значение в общия енергиен 

баланс на общината. Те могат да бъдат използвани в базовата зона за покриване на част 

от топлинното потребление, но не могат да повлияят съществено върху неговата обща 

ефективност.  

 

4.5. Енергия, получавана от слънцето 

Съществуващите и предлагани от пазара технологии позволяват получаването на два 

вида енергия – електрическа и термална. При фототермично преобразуване слънчевата 

енергия се използва като топлинна чрез слънчеви колектори или концентратори. 

Слънчевите колектори се използват предимно за БГВ и отопление на басейни. Процентът 

на преобразуваната в топлина слънчева енергия при използване на колектори зависи от 

техния вид (плоски без покритие, плоски със стъклено или друго покритие или 

вакуумнотръбни), качество на абсорбера и други характеристики, които се обобщават от 

т.нар коефициент на ефективност. Високоефективните вакуумно-тръбни слънчеви 

колектори могат да работят целогодишно и да преобразуват около 70% от пълната 

слънчева радиация, т.е. за една година да се получат до 830 kWh топлинна енергия от 1 m2 

колекторна площ. Най благоприятна е южната ориентация и наклон 42о за целогодишна 

употреба. Концентраторите се използват за нагряване на работен флуид до висока 

температура и производство на електроенергия по класически технологии. Изграждане на 

т.нар. „слънчеви топлофикации“ следва да се проучи и за София, която има добри 

характеристики на слънцегреене. При фотоволтаичното преобразуване слънчевата 

енергия се преобразува директно в електрическа, като се използва фотоелектричният 

ефект. Съвременните полупроводникови материали осигуряват к.п.д. до 18-21%, като 

цената им постоянно намалява, превръщайки се конкурентна на пазара.  
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На територията на София има регистрирана само една голяма инсталация със 126 м² 

плоски слънчеви колектори за осигуряване на БГВ за 70 домакинства в ж.к. “Левски Г”. Не се 

води статистика за малките инсталации на къщи и вили в общината, задоволяващи 

нуждите на едно-две домакинства от БГВ и отопление на малки басейни. На територията 

на БАН има изградена демонстрационна фотоволтаична инсталация с мощност 10 kW. На 

редица места има поставени малки модули с мощност, достатъчна за захранване на 

измервателна техника.  

 

Инсталираната колекторна площ за София е много по-малка от потенциала за 

практическо използване на слънчева енергия. По данни на ESTIF в страни като Австрия 

вече е достигната площ над 300 м² на 1000 души население. В София има възможности за 

изграждане на големи ефективни проекти за осигуряване на БГВ на болници, детски градини 

и други общински сгради, на хотели, спортни центрове, жилищни блокове и пр. В някои 

европейски градове, например Барселона и др., се прилагат наредби, стимулиращи 

използването на слънчева енергия. 

 

Създаването на регистър на изградени слънчеви инсталации за топла вода и за 

електроенергия може да стане чрез платформа за доброволно събиране на данни от фирми, 

осъществяващи инсталиране на такива колектори и през регистриране от разрешенията 

за строеж и поставяне на такива инсталации. Проблемът е, че засега няма механизъм да се 

актуализират тези данни. 

 

Опит за създаване на карта с отворени данни за слънчевите инсталации за топла вода е 

направен от Европейската федерация на слънчевата топлинна индустрия. За всеки обект 

се публикува снимка и информация за приложението (топлинна енергия/охлаждане), 

колекторна площ, тип на колекторите и фирмата, която го е изградила. Не е известно 

актуализира ли се тази информация по отношение на промени. 

 

 

Фиг. 5.2. Карта на слънчевите инсталации 

http://www.estif.org/st_energy/technology/solar_hc_map/ 

 

Показател за слънчевия ресурс в региона на София е сумарната (пълна) слънчева радиация 

на хоризонтална повърхност за година. За София климатичната норма е 1185 kWh/m2y 

(осреднена стойност за периода 1961-1990).  

 

http://www.estif.org/st_energy/technology/solar_hc_map/
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Оценка на енергийните печалби е извършена въз основа на изходни данни и моделиране, по 

метод и алгоритъм, подробно описани в самостоятелния том с техническата част на 

настоящата разработка, наличен в архива на ОП „Софияплан“. Изчислените печалби 

възлизат на 99 291 МВтч/г от фотоволтаични инсталации и 709 264 МВтч/г от термални. 

 

4.6. Енергия от биомаса 

Територията на Столична община позволява тук да се получават два вида биомаса: 

дървесни отпадъци и селскостопански отпадъци. Енергията от биомаса се ползва засега 

чрез директно изгаряне в печки и камини, които работят при ниски КПД и отделят голямо 

количество СО2 и други вредни газове. На пазара постепенно заемат дял пелетите, чиято 

цена е конкурентна на дървата, предвид калоричната им стойност, влажността и 

технологията на оползотворяване, при много по-ниски емисии. Има (непълни) данни за 

продадени автоматични котли с малки мощности за къщи и вили. Засега местно 

производство на брикети няма - те се внасят от други региони. 

 

Земеделските земи в района на столицата са с относително малки площи на имотите и 

разпределени между голям брой собственици, което създава трудности за организиране на 

икономически ефективно събиране и оползотворяване на растителните отпадъци. 

Изгарянето на растителни отпадъци изисква подготовка чрез предварително 

надробяване и брикетиране или пелетизиране. Отстоянието на околните лесничейства до 

София е 50-130 км и за ползване от тях на дървесни частици под формата на пелети и 

брикети е необходимо създаване на центрове за производство и мрежа за дистрибуция на 

продукцията. Важно е да се отбележи, че захранването на котли, работещи на дървесни 

частици (надробена дървесина) е икономически ефективно, когато разстоянията за 

транспорт на горивото са до 30-40 км. Отчетените обеми отсечена дървесина не 

достигат количествата, предвидени по лесоустройствените проекти (ЛУП), с 

изключение на дървата за огрев. При тях добитите количества превишават 

предвиденото ползване по ЛУП. Това се дължи на по-високия процент санитарни сечи в 

издънковите дъбови гори, увеличеното търсене на дървата като енергиен източник и 

социалните програми за енергийни помощи за социално слаби.  

 

Енергийният потенциал е оценен въз основа на годишния добив на дървесина за енергийни 

цели - до 280 000 тона или около 840 000 MWh. Има резерви от отгледани сечи и 

производство на енергийни култури като бързорастящи тополи, върби и др. 

 

4.7. Енергия от биогаз, биодизел – технологии и 

състояние в момента 

Биогаз се получава при разлагане на биомаса при определени условия и участието на 

бактерии. Обикновено количеството на горимия газ – метан - е 60%, а останалата част е 

CO2 и малки количества други газове в зависимост от състава на биомасата. За 

изследваните видове биогаз в СО е изготвена следната кратка справка:  

● сметищен газ - количествата отделян сметищен газ от депонираните твърди 

битови отпадъци в депото “Суходол” показват, че е възможно изграждане на 

когенерационна централа за производство на топлинна и електрическа енергия с 

електрическа мощност 2-3 МВт. Отделящата се отпадъчна топлина е до 6 МВт и би 

могла да се оползотворява за отоплението на намираща се наблизо сграда или 

парници. В момента отделящият се биогаз от сметището и утайките на 

пречиствателната станция не се улавят и не се оползотворяват. На сметището в 

Суходол има изградена система за улавяне и изгаряне на сметищния газ, който се 

отделя от депонираните там стари отпадъци. 

● газ от пречиствателна станция – в ПСОВ “Кубратово” са изградени съоръжения за 

улавяне на получения газ, чиято енергия се използва като топлинна за собствени 

нужди чрез изгаряне в котли.  

● биогаз от животинска тор и селскостопански отпадъци. В района на София има 

много малки ферми за отглеждане и угояване на едър и дребен рогат добитък. Не са 

правени проучвания за потенциала на тези ферми, но практиката в Европа показва, че 

една ферма може изцяло да задоволява нуждата си от топлинна и електрическа 

енергия чрез оползотворяване на получения биогаз. За използването на биогаза са 

нужни инсталации за пречистване и обогатяване до постигане качество на природен 

газ и последващо изгаряне в пещи и котли за отопление или в когенерационни 

инсталации за получаване на електрическа и топлинна енергия. Няма данни за ферми, 

които използват животинските отпадъци за енергийни цели.  

● Биодизел – Биодизелът се получава в реактори при подходящи условия и присъствие 

на катализатор. Като суровина могат да бъдат използвани отпадъчни растителни 

масла от кухните на хотели и ресторанти или масло от култури като рапица, 

слънчоглед, соя.   
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4.8. Инсталации за оползотворяване на градските 

битови отпадъци 

„Топлофикация София” ЕАД въз основа на проект „Управление на битовите отпадъци на 

Столична община” работи по реализирането на такава инсталация. Дружеството е 

разработило технологична схема за оползотворяване на енергийните потенциали на 

нискокачествено гориво (RDF) в размер 190 х. т/г. с калоричност 14,5 МДж/кг и депониране 

на около 80 х. т/г.  

 

Предвижда се инсталацията по оползотворяване на RDF да бъде изградена на площадката 

на ТЕЦ „София“. Инсталацията ще работи целогодишно в базов режим. За стабилизиране на 

горивния процес новата инсталация ще бъде снабдена със съоръжения за допълнително 

изгаряне на природен газ. Съоръжението се отличава от класическите реализации със 

специално развитата система за отделяне, обезвреждане и транспорт на горивото и 

продуктите от изгарянето.  

 

4.9. Енергия от вятър  

Преобразуването на вятърната енергия в електрическа става посредством вятърни 

турбини с хоризонтални или вертикални оси (до 10 кВт). Последните са особено подходящи 

за места с големи скорости на вятъра. Съвременните вятърни турбини допускат работа 

при силни ветрове и ниски температури, но това увеличава инвестициите.  

 

Не може да се говори за потенциал на вятъра в общината като цяло, а за определени места. 

За определяне на ветровия потенциал се дефинира понятието плътност на мощността 

на вятъра. Дадено място се оценява по средногодишната плътност на мощността във 

W/m2. София е разположена в котловинно поле и по-значими стойности на този показател 

се отчитат в планинските райони около града. 

 

Като недостатъци на вятърните полета могат да се посочат шумът от движещите се 

части на турбините, визуалната промяна на територията, възможността за нараняване 

и дезориентиране на прелитащи птици. Нивата на шум при съвременните турбини са 

намалени значително, но немалка част от територията на СО, в т.ч. с наличие на по-

значителна плътност на вятъра, е със статут на природозащита – Природен парк 

“Витоша”, зоните от мрежата Натура-2000 и др., поради което следва внимателно да се 

преценяват свързаните рискове от вредни влияния. По данни от бюлетина на НИМХ 

съществува значителен потенциал на вятърната енергия на високите части на близките 

до София върхове на Витоша (Черни връх, 2285 м н.в., скорост на вятъра средно годишно 

9.3 м/с). Но Витоша е природен парк, част е от зоната за природозащита Натура-2000 и 

това налага определени ограничения. 

 

За създаване на големи ферми за производство на ел. енергия, свързани към 

електропреносната мрежа, се изисква годишна средна скорост на вятъра над 5 m/s. 

Скорости от 3 до 4 m/s на височината на оста на турбината са подходящи единствено за 

изграждане на самостоятелни (индивидуални) генератори за зареждане на акумулатори и 

механични приложения, като изпомпване на вода.  

 

СЕА“Софена“ завърши изследването на енергийния потенциал на вятъра на две места в 

района на София, в с. Плана. Местата са избрани с подходяща инфраструктура – изградена 

пътна мрежа и минаващи наблизо 20 kV електропроводи. За с. Плана средната скорост на 

вятъра за едногодишния период е 2,7 m/s по показания на анемометъра, т.е. на височина 10 

m от земята, а на плътността на мощността, изчислена с корекция на скоростта на 50 м 

от земята – 101.2 W/m2. Част от землището на селото попада в зона Натура-2000, 

свързана със защита на птиците по техния миграционен път, следващ поречието на р. 

Искър. 

 

Няма данни за експлоатация на вятърни турбини в района на СО. Изградената в двора на 

ТУ-София вятърна турбина не се използва за енергийни цели. 

Резултатите от собствените измервания на СЕА“Софена“ показват, че в наблюдаваните 

ниски и средно високи територии в района на София енергийният потенциал на вятъра не 

е достатъчен за изграждане на икономически ефективни ветрови ферми и производство 

на енергия за продажба на енергопреносните предприятия. Изследваните места все пак 

остават подходящи за поставяне на малки автономни вятърни турбини за 

електроенергия или изпомпване на вода. 

 

5. Енергоспестяващи мерки в сгради 
Обновяването на съществуващия сграден фонд чрез ЕСМ води до намаляване на 

енергийните разходи за отопление и охлаждане и е един от най-сериозните потенциали в 

посока намаляване на емисиите на парникови газове за жилищата в София. То включва като 

основни съставки подобряване на параметрите на външните ограждащи повърхнини – 

стени, дограма и покрив чрез изграждане на съвременна изолационна система. 

Изчисленията по уедрени показатели за планиране в по-голям пространствен обхват се 

правят на тази основа, защото термоизолациите са с най-голямо значение и имат на 

практика еднаква приложимост за цяла сграда. Влияние оказват и видът и състоянието на 
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инсталациите в сградите, но те са много по-разнообразни дори в рамките на един 

жилищен блок и не са включени в ползвания тук модел поради градоустройствения му 

мащаб.  

 

5.1. Топлинно изолиране на външни ограждащи 

повърхнини. 

Стандартната оразмерителна технология включва полагане на дълбокопроникващ грунд; 

подбор и монтаж на топлоизолационни материали за изолиране на външни ограждащи 

повърхности, обикновено с параметри EPS-F, δ=10 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,031 

Вт/мК, обемна плътност – 15÷18 кг/m³, топлоизолационна система no страници на 

прозорци, тип ХPS, δ=2.0 см, ширина 20 см с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Вт/мК (вкл. 

лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи); полагане на силикатна 

екстериорна и интериорна мазилка (по цветен проект) по външни и вътрешни стени върху 

топлоизолационна система. 

 

5.2. Топлинно изолиране на покрив 

Стандартната технология предвижда топлинно изолиране на покривни конструкции с 

топлоизолационни материали EPS-F, δ=10 – 15 см с коеф. на топлопроводност λ≤0,031 до 

0,035 Вт/мК, обемна плътност – 15÷18 кг/м³. 

 

5.3. Замяна на съществуваща дограма с 

енергоефективна 

Стандартната технология предвижда замяна на съществуваща дограма с нова с 

коефициент на топлопреминаване U≤1,4 Вт/мК.  

 

За пресмятане на енергийните печалби е изготвен модел с пресметнати по уедрени 

показатели размери на повърхностите, подлежащи на изолиране и годишните количества 

топлинна енергия, която ще може да бъде спестена. От изследванията на физичните 

характеристики за улеснена практическа работа е изведена зависимост, която се 

изразява чрез следните коефициенти за степен на изпълнение на дейностите по саниране: 

0,7 за стени, 0,2 за под, 0,4 за таван, 1 за дограма. Алгоритъмът позволява чрез изменение 

на тези коефициенти, на дела на съответната повърхнина спрямо общата околна 

повърхнина и др., да се моделират различни случаи и да се оценяват топлинните печалби 

(спестявания). 

 

6. Сценарии за развитие  
6.1. Рамка за сценариите – водещи принципи, 

направления и етапи за развитие на подсистеми 

„Енергопотребление“ и „Енергопроизводство“ до 2050 

г.  

Разработеният модел за развитие на подсистемите енергопотребление и 

енергопроизводство се основава на натрупани в процеса на експлоатация опит, 

експертното мнение на специалисти, нормативната база и е подчинен на следните 

приоритетни направления:  

 

6.1.1. Принцип 1. ПОВИШЕНА ЕФЕКТИВНОСТ  

Намаляване на потреблението на ресурси за единица резултат - предприемане на мерки за 

повишаване на ефективността при производството, преноса и използването на 

енергията.   

● Топлофикационно дружество - повишаване на дела на комбинираното производство 

на „Топлофикация”. Изграждане на малки топлофикационни предприятия/ 

когенерационни централи в малките градове – Бухово, Нови Искър. Преосмисляне на 

основната функция на ТПМ от такава само за пренос на произведена топлинна 

енергия към такава за събиране на отпадни енергии, повишаване на потенциала и 

пренос до потребителите. Повишаване на отработвания температурен пад. 

● Електроснабдително дружество – намаляване до минимум на дела на топлинна 

енергия, получена от електрическа. 

● Газоснабдително дружество – нарастване на дела на топлинна енергия, получена от 

природен газ до разумен обем. Лимитиране на горната граница за развитие на 

потреблението на този вид гориво, предвид възможността за използване на 

природния газ за „промишлени” нужди. Развитие на газопреносните мрежи предимно в 

зоните, където са алтернатива на твърдото гориво. 

● Изграждане на високоефективни съоръжения за изгаряне на биомаса във вид на 

дървени пелети. 

● Внедряване на SMART системи при потребителите. 
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6.1.2. Принцип 2. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Подобряване на екологичната обстановка чрез: 

● поетапно „отказване” до 2050 г. от технологии използващи твърди горива – 

въглища, брикети, дървен материал; 

● поетапно „отказване” до 2050 г. от технологии използващи течни горива - газьол и 

пропан-бутан. 

● внедряването на ЕСМ – намаляване на потреблението. 

● внедряване на съвременни технологии използващи ВЕИ. 

 

6.1.3. Принцип 3. ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ 

Отговорна експлоатация, системна поддръжка на съоръженията и управление на 

инвестиционните програми и проекти.  

 

Своевременното провеждане на мероприятия за възстановяване, поддържане на 

съоръженията, обновяване и автоматизация на технологичните процеси и режимите на 

експлоатация е гаранция за тяхното дълготрайно и ефективно използване. Необходимо е 

координиране с общината на инвестиционните програми на енергийните дружества във 

фази проектиране и реализация за пестене на ресурси и повишаване на общата им 

икономическа ефективност. Неделимостта на мрежите на енергоснабдителните 

предприятия на части е предпоставка за тяхното ефективно управление и функциониране 

за осъществяване на тяхното предназначение. Ролята на общината за регулиране и 

балансиране на местния енергиен пазар и координиране на участниците в процесите на 

целенасочено намаляване на емисиите парникови газове е важна за защитата на 

интересите на нейните жители и за подобряване на качеството на живот, а 

пространственото планиране е един от инструментите за осъществяване на тази роля. 

 

Може да се формулират следните три потока на развитието: 

● Повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд, чрез изграждане на 

изолационни системи на сградите.  

● Повишаване на енергийната ефективност на снабдителните дружества, чрез 

подготовка и реализиране на мероприятия за овладяване на пазара чрез изграждане на 

главни отклонения и магистрали към зоните, в които има крупно жилищно 

строителство, подмяна на съществуващите и амортизирани до момента дворни 

мрежи и магистрали, подобряване на управлението на мрежите, разработване на 

нови технологии за разширяване на „летния” пазар, като „тригенерация”, 

„абсорбционни хладилни технологии” и др.  

● Разработване на конкретни инвестиционни проекти за съвместно изграждане на 

ВЕИ, като се използват различни форми на съвместно финансиране и изграждане.  

6.1.4. Етапи на сценариите 

Етапът до 2030 г. ще бъде подготвителен за постепенния преход към безкарбонова 

икономика. Усилията ще са насочени към изготвянето на инвестиционни проекти, 

организиране на финансирането им и реализиране до 35% от предвидения общ обем мерки. 

2040 г. и 2050 г. маркират етапи на физическо осъществяване на заложените проекти, 

като във всеки от двата десетгодишни периода трябва да бъде реализиран до 35% от 

предвидения обем мерки. Към 2040 г. траекторията на движение на проектите може да 

бъде коригирана в съответствие с реалностите. 

 

6.2. Реалистичен сценарий за развитие на 

потреблението в жилищен сектор 

Той дава обобщена рамка за цяла Столична община. 

6.2.1. Население: 

По реалистичния сценарий населението на СО нараства от 1 318 930 жит. на 1 561 310 жит.  

 

6.2.2. Потребление на енергия:  

Потреблението на топлинна енергия за отопление нараства с 0,554% годишно и достига 

– 3745 353 МВтч/г., на топлинна енергия за БГВ – 0,56091% и достига 1 812 268 МВтч/г. 

Потреблението на електроенергия за уреди нараства с 0,412%/г., а на енергия за 

охлаждане с 568,57%/г. (фиг. 7.1.).  

 

В резултат на провеждането на ЕСМ – полагане на термоизолационни материали за около 

24 494 931 м² за стени; 9 478 473 м² за под; 9 797 973 м² за таван и подменени прозорци и 

врати за около 1 142 886 м², се очаква потреблението да намалее към 2050 г. с 1 385 208 

МВтч/г. 
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Фиг..7.1. 

 

Към 2050 г. структурата на енергийния микс се променя, като дяловете на отделните 

компоненти се установяват както следва: отопление от 57% на 52%, топла вода от 28% 

на 25,5%, електроенергия за уреди от 15% на 13%, енергия за охлаждане от 0% на 10% - 

фиг.7.2.а,б. 

 

 

Фиг. 7.2. а 

 

Фиг. 7.2. б 

 

Прогнози за енергопроизводството 

Видове 

енергия по 

източници 

МВтч, 

2015 

Дял в %, 

2015 

МВтч, 

2020 

МВтч, 

2030 

МВтч, 

2040 

МВтч, 

2050 

Дял в %, 

2050 

Изменен

ие 2050 

спрямо 

2015 

Електроенер

гия за 

термопомпи 1657 0,03 11 044 39 022 89 556 146 048 2,69 8814,0 

Електроенер

гия за 

охлаждане 843 0,02 7318 50 567 109 561 168 556 3,10 19 994,8 

Електроенер

гия за уреди и 

осветление 827 610 15,53 841 414 878 618 913 358 947 016 17,43 114,4 

Течни и 

твърди 

изкопаеми 

горива 183 000 3,44 182 464 120 780 60 390 0 0,00 5,5 х 10-4 

Биомаса 243 056 4,56 250 564 325 362 399 878 471 775 8,68 194.1 

ВЕИ от 

термопомпи, 

соларни 

панели и 

геотермия 26 841 0,50 118 692 401 965 887 234 1 392 748 25,63 5089,0 

Природен газ  213 056 4,00 223 709 364 943 495 132 647 018 11,91 203,7 
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Видове 

енергия по 

източници 

МВтч, 

2015 

Дял в %, 

2015 

МВтч, 

2020 

МВтч, 

2030 

МВтч, 

2040 

МВтч, 

2050 

Дял в %, 

2050 

Изменен

ие 2050 

спрямо 

2015 

Електроенер

гия за 

отопление и 

БГВ 1 156 197 21,70 1 098 387 751 528 346 859 64 863 1,19 -94,4 

Централизир

ана 

топлоенерги

я за 

отопление и 

БГВ 2 675 210 50,22 2 675 210 2 595 210 2 270 220 1 596 008 29,37 -40,3 

Общо енергия 5 327 469 100,00 5 408 802 5 527 994 5 572 187 5 434 033 100,00 2,0 

Табл.7.1. 

 

Производството на топлинна енергия за отоплениие намалява 2 675 210 на 1 596 000, на 

електроенергия за отопление от 1 156 197 на 64 863, на природен газ от 213 056 на 647 018, 

на биомаса от 243 056 на 47 775, от ВЕИ от 0 на 1 392 748 , от течни и твърди горива от 

183 000.. на 0 , от ел. енергия за осветление и уреди от 827 610 на 947 016, на ел. енергия за 

охлаждане и термопомпи от 0 на 168 556 и 146 048 МВтч/г. съответно, фиг 7.3., табл.7.1. 

 

 

Фиг..7.3. 

 

Към 2050 г. структурата на енергийния микс се променя, като дяловете на отделните 

компоненти са както следва: ел. енергия за охлаждане и термопомпи от 0% на по 3%, за 

уреди  и осветление от 16% на 17%, течни и твърди горива от 4% на 0%, биомаса от 0% 

на 9%, ВЕИ от 1% на 26%, природен газ от 4% на 12%, електроенергия за отопление от 

23% на 1%, топлинна енергия за отопление и топла вода от 52% на 29%. фиг.7.4.а,б. 
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Фиг. 7.4..а,б Структура на енергийния микс по енергоизточници при краен потребител и по 

предназначение – към 2015г. и реалистичен сценарий 2050г. 

 

Общата оценка за потенциала на слънчевите ВЕИ е 99 291 MWh/y и 709 264 MWh/y 

съответно за фотоволтаичните и термални слънчеви инсталации. Размерите на 

положените фотоволтаични панели към 2050 г. ще са около 4 534 544 м², а на термалните 

3 400 908 м².  

 

Общата оценка за потенциала на аеротермални източници е 509 078 MWh/y. 

Потенциалът на геотермалните източници на територията на СО се оценява на 75 116 

MWh/y, като максималният потенциал на отделен източник е 18 039 MWh, а минималният - 

около 100 MWh. Изразен в мощност, енергийният потенциал на геотермалните източници 

се оценява на 16 MW, от които от промишлен интерес са 11 MW.  

 

 

Фиг. 7.5. Изменение на годишните енергийни печалби по хоризонти  

 

 

Фиг.7.6.. Структурата на енергийните печалби от ВЕИ  

Подробни данни и изчисления за модела и сценариите са налични в самостоятелен том в 

архива на ОП „Софияплан“. 
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6.3. Мощности  

Параметър Сценарии Хоризонти 

топлоенергия / 

отопление и 

т.в. 

Топлофикация/   2015 2020 2030 2040 2050 

енергия песимистичен 2 675 210 3 044 322 3 079 649 2 942 505 2 462 980 

енергия реалистичен 2 675 210 2 675 210 2 595 210 2 270 220 1 596 008 

енергия оптимистичен 2 675 210 2 654 362 2 518 185 2 013 177 1 439 114 

мощност песимистичен 4910 5588 5652 5401 4521 

мощност  реалистичен 4910 4910 4763 4167 2929 

мощност  оптимистичен 4910 4872 4622 3695 2641 

биомаса 0,00056 0,00176         

енергия песимистичен 243 056 249 016 308 385 367 531 424 598 

енергия реалистичен 243 056 250 564 325 362 399 878 471 775 

енергия оптимистичен 243 056 256 851 325 825 422 388 518 952 

мощност песимистичен 427 438 542 646 746 

мощност  реалистичен 427 440 572 703 829 

мощност  оптимистичен 427 451 572 742 912 

ВЕИ от 

термопомпи, 

соларни панели 

и геотермия             

енергия песимистичен 24 358 87 608 297 332 662 425 1 049 789 

енергия реалистичен 26 841 118 692 401 965 887 234 1 392 748 

енергия оптимистичен 26 841 120 460 408 831 901 851 1 415 292 

мощност песимистичен 43 154 522 1164 1844 

мощност  реалистичен 47 209 706 1559 2447 

мощност  оптимистичен 47 212 718 1585 2487 

природен газ              

енергия песимистичен 213 056 222 121 342 297 453 075 582 316 

енергия реалистичен 213 056 223 709 364 943 495 132 647 018 

енергия оптимистичен 213 056 237 989 362 655 537 188 711 720 

мощност песимистичен 374 390 601 796 1023 

мощност  реалистичен 374 393 641 870 1137 

мощност  оптимистичен 374 418 637 944 1250 

ел. енергия 

отопление             

енергия песимистичен 1 200 000 1 140 000 780 000 360 000 64 863 

енергия реалистичен 1 156 197 1 098 387 751 528 346 859 64 863 

Параметър Сценарии Хоризонти 

енергия оптимистичен 1 156 197 1 047 064 774 230 446 830 64 863 

мощност песимистичен 2108 2003 1370 633 114 

мощност  реалистичен 2031 1930 1320 609 114 

мощност  оптимистичен 2031 1840 1360 785 114 

течни и твърди 

горива             

енергия песимистичен 183 000 182 464 120 780 60 390 0 

енергия реалистичен 183 000 182 464 120 780 60 390 0 

енергия оптимистичен 183 000 182 464 120 780 60 390 0 

мощност песимистичен 322 321 212 106 0 

мощност  реалистичен 322 321 212 106 0 

мощност  оптимистичен 322 321 212 106 0 

Обща             

мощност песимистичен 8 184 8 893 8 901 8 745 8 248 

мощност реалистичен 8 112 8 202 8 215 8 014 7 456 

мощност  оптимистичен 8 112 8 113 8 122 7 857 7 404 

Табл.7.2. 

 

 

Фиг. 7.7. 
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Необходимите мощности за покриване на топлинните товари при различни сценарии са 

дадени в табл. 7.2. Визуализация на резултатите при реалистичен сценарий е дадена във 

фиг. 7.7. 

 

Необходимата топлинна мощност на топлофикационните източници намалява от 4910 

Мвт на 2921 МВт. 

 

Общата инсталирана мощност на източниците, работещи с първичен източник ел. ток, 

намалява от 2000 МВт на 114 МВт, на тези с природен газ се увеличава от 374 МВт на 1137 

МВт.  

 

На всички ВЕИ (соларни, аеротермални, геотермални) нараства от 47 на 2447 МВт, за 

източниците с първично гориво биомаса нараства от 427 на 829 МВт, на твърдо гориво – 

намалява от 322 на 0 МВт. Фиг. 7.7. 

 

Общата мощност към 2050 г. в резултат на ЕСМ и използването на ВЕИ намалява спрямо 

2015 г. от 8111 МВт на 7156 МВт. 

 

6.4. Охладителна енергия 

Енергията, потребявана от жителите за охладителни нужди, разпределена по зони, 

хоризонти и сценарии, е дадена в табл. 7.3. 

 

Количеството енергия, потребено за хоризонт 2050 г., не отговаря на пълните 

потребности на цялото население на СО. По наша оценка стандартът на живот ще 

позволи да се задоволят нуждите на около 20%. Количеството енергия, потребено през 

2015 г., е 0,5 % .  

 

 

Фиг. 7.8. Охладителна енергия по зони - хоризонти, сценарий реалистичен 

 

По оптимистичен сценарий се предполага завишаване с 10%., а по сценарий песимистичен 

- намаляване с 10% на количествата, предвидените по сценарий реалистичен.  

 

Степента на изпълнение на програмата за хоризонт 2030 г. е 30%, за хоризонт 2040 г. - 

65% при реалистичен сценарий. 

 

Охладителна енергия по зони, сценарии и хоризонти, МВТч/г. 

1 2 3 4 5 6 

оптимистичен 2015 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 3125 8256 41 226 96 344 137 837 

2. Периферия 4365 11 495 58 079 135 872 194 372 

3. Зони отдих (спални) 5997 15 683 78 455 183 466 262 584 

4. ВОЦ 1658 4434 22 212 52 022 74 541 

5. Концентрична зона (села) 1710 4631 22 522 51 447 72 310 

ОБЩО 16 856 44 499 222 493 519 151 741 645 

реалистичен 2017 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 3125 7506 37 478 87 585 125 306 

2. Периферия 4365 10 450 52 799 123 520 176 701 

3. Зони отдих (спални) 5997 14 257 71 323 166 787 238 713 

4.ВОЦ 1658 4031 20 192 47 293 67 765 

5. Концентрична зона (села) 1710 4210 20 474 46 770 65 737 

ОБЩО 16 856 40 453 202 267 471 956 674 222 
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Охладителна енергия по зони, сценарии и хоризонти, МВТч/г. 

1 2 3 4 5 6 

песимистичен 2017 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 3125 6755 33 730 78 827 112 775 

2. Периферия 4365 9405 47 520 111 168 159 031 

3. Зони отдих (спални) 5997 12 831 64 190 150 108 214 842 

4. ВОЦ 1658 3628 18 173 42 563 60 988 

5. Концентрична зона (села) 1710 3789 18 427 42 093 59 163 

ОБЩО 16 856 36 408 182 040 424 760 606 800 

Табл. 7.3. 

 

 

Фиг. 7.9. Охладителна енергия по зони хоризонт 2050 г, сценарии реалистичен 

 

От фиг.7.8. и фиг.7.9. се вижда, че най-голям е делът на охладителната енергия в зони 

„Спални“ и „Периферия“, което се дължи на съсредоточаването на населението в тези зони 

– общо 61%. 

 

Мощностният еквивалент на потребените количества енергия за охлаждане е даден в 

табл. 7.4.. При сценарий реалистичен, хоризонт 2050 г., охладителната мощност се 

оценява на 520 МВт. 

 

 

Фиг. 7.10. Охладителна мощност по зони и хоризонти, сценарий реалистичен 

 

Охладителна мощност по зони, сценарии и хоризонти, МВт 

1 2 3 4 5 6 

песимистичен 2015 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 2 5 26 61 87 

2. Периферия 3 7 37 86 122 

3. Зони отдих (спални) 4 10 49 116 165 

4.ВОЦ 1 3 14 33 47 

5. Концентрична зона (села) 1 3 14 32 46 

ОБЩО 11,0 28 140 328 467 

реалистичен 2015 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 2 6 29 67 96 

2. Периферия 3 8 41 95 136 

3. Зони отдих (спални) 5 11 55 128 184 

4.ВОЦ 1 3 16 36 52 

5. Концентрична зона (села) 1 3 16 36 51 

ОБЩО 12,98 31,15 155,73 363,37 519,10 

оптимистичен 2015 2020 2030 2040 2050 

1. ЦГЧ 3 6 32 74 106 

2. Периферия 4 9 45 105 150 

3. Зони отдих (спални) 5 12 60 141 202 

4.ВОЦ 1 3 17 40 57 

5. Концентрична зона (села) 1 4 17 40 56 

ОБЩО 14,28 34,26 171,30 399,71 571,01 

Табл. 7.4. 
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Фиг. 7.11 .Охладителна мощност по зони и хоризонт 2050 г, сценарии реалистичен 

 

Стойностите на мощността и нейния дял в структурата по зони на СО (фиг.7.10. и 

фиг.7.11.) 

6.5. Повишаване на енергийната ефективност на 

снабдителните дружества 

6.5.1. Топлофикация 

При производството: 

Топлофикационното дружество е разработило мащабна програма, изискваща крупни 

инвестиции, дълъг период за реализация, различни форми на сътрудничество и финансово 

подпомагане. Необходимите финансови средства се оценяват на около 300 млн. евро. В 

обобщен вид програмата предвижда: 

● Модернизация на ТЕЦ “София” чрез класическа схема за комбинирано производство. 

Изграждане на инсталация за оползотворяване на RDF за комбинирано производство; 

● Реконструкция и модернизация на турбоагрегати ТГ 3 и ТГ 4 в ТЕЦ ”София Изток”. 

● Изграждане на мощност за комбинирано производство в ОЦ ”Люлин”, в ОЦ ”Овча купел 

ІІ” в ОЦ ”Земляне”, във ВОЦ-вете на ТР ”София”; 

 

 

 

 
9 Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 2010г. до 2020г.,Раздел 

1,2,3, Топлофикация София, 2012г.  

При преноса:  

Процесът на включване на нови потребители ще доведе до промяна на съществуващите 

хидравлични режими на ТПМ и свързаните с това проблеми, а именно:  

● Съществуващата тръбопроводна мрежа и диаметрите ѝ може да не са достатъчни 

за пренасянето на необходимата енергия. Такива проблеми вече са възникнали в 

южните зони, в районите на ж.к. „Лозенец“, ж.к. „Ст. Град“, ж.к. „Младост 4“, 

„Кръстова вада“, „Манастирски ливади“, „Гоце Делчев“. 

● Преосмисляне на ценността, ефективността и функциите на връзките между 

топлопреносните мрежи на топлофикационните райони. Строителството на нови 

връзки би увеличило броя на възможните варианти и възможността на ТПМ и на 

топлоизточниците за ефективно използване на горивните ресурси и за комбинирано 

производство на енергия.  

● Процесът на рехабилитация и модернизация дава широки възможности за 

повишаване на ефективността на режимите на работа на ТПМ и основните 

съоръжения в ТИ. Анализът на връщащите температури от топлоизточниците и 

големината на отработвания в абонатните станции температурен пад показва, че 

има резерв в посока повишаване на изнасяното количество топлина. 

 

Според изготвената програма9 на „Топлофикация София” ЕАД се предвижда изграждане на 

около 350 км. тръбопроводи с малки диаметри – до 125 мм, около 40 км тръбопроводи с 

диаметри до 250 мм, главни магистрали с обща дължина до 10 км и около 6300 нови 

абонатни станции. Общите инвестиции са от порядъка на 350 млн. лв.  

 

По наше мнение изготвената програма трябва да бъде актуализирана и допълнена в 

следните насоки: 

Н1. Мероприятия за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи, ПС и др.  

● рехабилитация на ТПМ;  

● внедряване на технически средства за повишаване на отработения температурен 

пад; 

● доизграждане на 4-та Искърска магистрала;  

● изграждане на ПС „Ст. град“;  

● параметрична и структурна оптимизация на режимите на работа на ТР “Земляне“; 

● комбинираното производство в ОЦ и ВОЦ; 

● изграждане на „нови връзки“ между топлорайоните - „пръстен“ или „частичен 

пръстен”.  

 

1. ЦГЧ
19%

2. Периферия
26%

3. Зони отдих 
/спални/

35%

4.ВОЦ
10%

5. Концентрична 
зона /села/

10%

Охладителна мощност, сценарии реалистичен, хоризонт 2050, по 
зони
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Изграждането на нов топлоизточник с комбинирано производство, например в южните 

зони, трябва да бъде оценено чрез подробен SWOT анализ на възможните варианти на 

енергоснабдяване на южните зони на града. Ориентировъчната мощност на ТИ в района на 

Малинова долина и Кръстова вада е над 100 MW, поради което се налага оценка на 

допълнителните въздействия от изграждането му.  

 

Оценката на техническите характеристики на топлопроводната мрежа (диаметри, 

дължини, съоръжения и др. технически решения) не е обект на настоящия доклад. 

Резултатите, изнесени в доклада, ще подпомогнат енергийните предприятия при 

изготвянето на идейните проекти за развитието на ТИ и ТПМ.  

 

В „Мероприятия за устойчиво развитие на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД в периода от 

2010г. до 2020г.,Раздел 1,2,3, Топлофикация София, 2012г.“ са дадени сценарии и технически 

решения за развитие на ТИ в топлофикационното дружество. Предвижда се да бъдат 

изградени 3 парни турбини, 4 газови турбини, 6 газобутални двигатели с прилежащите им 

топлообменни станции, акумулатори и силови електрически инсталации с обща 

електрическа мощност 125 MW el и топлинна 210 MWt. 

 

Новите мощности - парогазови и газотурбинни инсталации със съотношение на електро 

към топлопроизводство 1:1 - ще покриват базов товар при годишна часова използваемост 

около 8500 часа 

 

6.6. Методика, използвана за изготвяне на сценариите 

Разработени са три сценария: песимистичен, реалистичен и оптимистичен. Те стъпват 

на пространствения модел за потребление по баланси и данни от 2015-2017 г. и дават 

краткосрочна визия (прогнози) към хоризонт 2030 г. и дългосрочна визия към хоризонти 

2040 г., 2050 г. 

 

За изработване на пространствения модел на потреблението през 2015-2017 г. от 

жилищния сектор по градоустройствени единици на Столична община и на негова основа 

– на сценариите за развитие към 2030 – 2040 – 2050 г. са разгледани, анализирани и 

моделирани характеристиките на няколко групи фактори: 

 

6.6.1. Енергийни характеристики на сградите 

● Обемно топлинно натоварване – това е основна топлинна характеристика, която 

показва моментна потребност от топлина за жилищни и нежилищни ползватели q 

[W/m³] . В ръководството за „Проектиране и експлоатация на абонатни станции за 

водни топлопреносни мрежи“ са дадени стойности за тази характеристика в 

зависимост от обема на сградата. За неизолирани сгради с най-често срещан обем 

от около 3000 м3 стойността ѝ е 30 W/m³, стойност често използвана при анализи 

и проектантски дейности. Апроксимационното уравнение е y=252,58 x -0,249 при 

18оС средна обемна температура в помещенията. Реалните стойности на тази 

характеристика за условията на София и типичното строителство в града са 

установени в Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за 

проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за 

производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Обемното топлинно 

натоварване на сградите за нежилищни и жилищни нужди се движи в границите от 15 

до 25 и от 25 до 40 W/m³, при – 16оС външна температура. 

● Специфичен годишен разход на топлинна енергия за отопление - E [kWh/m³/a]. В 

посочената по-горе Наредба №15 е показано, че за жилищните сгради специфичният 

годишен разход на топлинна енергия за отопление е от 31 до 40 kWh/m³/а, а в 

нежилищните сгради е от 50 до 140 kWh/m³/a, като стойностите за различните 

топлофикационни райони са различни.  

● Специфичен общ годишен разход на енергия отнесен към един жител 

● Показателят показва годишният разход на енергия, отнесен към един жител на 

дадена територия [kWh/c.a].  

 

6.6.2. Статистически данни 

Населението е един от основните показатели и носител (субект) на потреблението, а 

място и обект на потреблението в битовия сектор са жилищата. За целите на анализа са 

използвани данни от НСИ за 2018 година:  

● Брой жители - 1 328 120 жители на СО 

● Брой жители – градове СО - 1 269 384 жители 

● Брой жители – села в СО - 58 736 жители 

● Брой жилища – 610 087 жилища за СО 

● Брой жилища – градове СО – 575 351 жилища 

● Брой жилища – села СО – 34 736 жилища 

 

Разпределението по градоустройствени единици на населението стъпва на отчетени 

данни по преброителни райони, изследвани и приведени към градоустройствени единици в 

разработката от 2018 г. на екип на ОП „Софпроект ОГП“ и външни експерти с ръководител 

доц. д-р Илия Копралев „Териториално диференцирана демографска прогноза по 

градоустройствени единици на Столична община за периода 2030–2040–2050 година“. 

Разпределението на жилищата по ГЕ стъпва на данни от кадастралната карта. На 

основата на пространствени данни за панелните сгради и годините на тяхното 
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построяване, допълнени с данни за новопостроените сгради през последните двадесет 

години и експертни оценки, са изведени типове ГЕ със сходни топлотехнически 

характеристики на сградния фонд. 

 

6.6.3. Общо описание на стъпките при изготвянето на разработката 

Потреблението на топлинна енергия за отопление в жилищата зависи от климатичните 

условия на региона, като температурата на външния въздух, температура на почвата, 

скоростта на вятъра, а така също и от вида и ефективността на отоплителните 

инсталации, инсталираните съоръжения, външните ограждения на сградите (техните 

топлофизически характеристики). Отчита се, че основна част от сградния фонд и 

неговите елементи (типовете сгради, вътрешните инсталации и др.) са проектирани по 

разнородни нормативни документи, създавани още от 60-те години на миналия век.  

 

Потреблението на топлинна енергия за топла вода зависи от температурата на 

студената вода и от режимите на ползване на водата от населението.  

 

Предвид наличието на най-пълна и точна информация за потреблението - проектни и 

балансови данни за доставена енергия от „Топлофикация София“ ЕАД - е възприет 

статистически подход за оценка на потреблението на енергия въз основа на тях и на 

данните от посочените сценарии за демографско развитие по градоустройствени 

единици от разработката на ОП ”Софпроект” – „Софияплан“. 

 

Възприетият подход за оценка на потреблението на топлинна енергия в жилищата 

прилага принципа „потреблението на енергия се определя от хората като потребители” и 

потреблението се привежда към човек от населението на съответната ГЕ. Използването 

на този специфичен показател – енергия на жител, дава възможност за гъвкавост при 

изготвянето на сценарии и промяна на показателя в зависимост от реалните данни за 

потребление към контролни години, за които се прави оценка на прогнозните данни и също 

– при промени в демографските показатели. Предвид това, специфичният разход на 

топлинна енергия, отнесен към квадратен (функция от кубичен) метър отопляема площ в 

съответната ГЕ, беше преработен в специфичен разход за потребление на топлинна 

енергия за отопление и за топла вода, отнесен към човек, т.е. основният показател за 

съответна ГЕ се измерва в кВтч/човек/г. 

 

Основни стъпки за изграждане на пространствения модел на потребление от битовия 

сектор по ГЕ на СО: 

● Определяне на средния годишен специфичен разход на енергия за отопление, 

охлаждане и топла вода на един потребител за всяка ГЕ на СО.  

● Анализ на дела на количествата енергия, получена от различните източници 

(конвенционални и ВЕИ), за всички ГЕ на територията на С. 

● Изготвяне на табличен модел съдържащ годишните количества потребена енергия, 

по видове (отопление, топла вода, охлаждане, ел. енергия за уреди), по хоризонти и по 

трите варианта на сценарии за всяка ГЕ на СО. 

● Оценка и разпределение на потребените годишни количества топлинна енергия по 

източници за краен потребител (твърдо и течно гориво, природен газ, биомаса, ел. 

енергия и топлофикационна енергия), както и прогнози за потребление, вкл. за 

потенциалните годишни количества енергия от ВЕИ - фотоволтаични и термални 

слънчеви инсталации, аеротермални и геотермални, за всяка ГЕ на СО. 

● Отчитане на влиянието на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в жилищните сгради, 

като полагане на термоизолация и смяна на дограма - за всяка ГЕ на СО. 

● Изготвяне на карти за отделните показатели на базата на геобазираните данни в 

таблична форма и на интерактивна обща карта в ГИС среда. 

 

Тъй като информацията за около 600 бр. ГЕ е с голям обем количествени и др. показатели за 

всяка отделна единица като: количества топлинна енергия, електроенергия, охладителна 

енергия, произведена от голям брой енергоизточници (централно топлоснабдяване, 

централно газоснабдяване, геотермални, аеротермални и др.), разпределени по времеви 

хоризонти – отчет 2015-2017 г. и прогнози 2030–2040–2050 г., с тривариантни сценарии 

на прогнозите, практическата реализация изискваше известно типологизиране на ГЕ чрез: 

● Разделяне на всички ГЕ в СО на групи със сходни характеристики на сградния фонд и 

потреблението, наречени тук зони, по експертни критерии и пресмятане на 

характеристиките на потребление във всяка ГЕ от дадена зона - кВтч/човек/г.; 

● Усредняване и намиране на средна характеристика за отопление, топла вода и 

охлаждане - кВтч/човек/г.; 

● Изчисляване на нарастването на населението по ГЕ за всеки период, поотделно за 

всички зони и ГЕ; 

● Изчисляване на годишното потребление на топлинна енергия за всеки период 

поотделно, и по ГЕ, въз основа на норма на потребление - кВтч/човек/г. за всички 

зони; 

● Изготвяне на експертна оценка за структурата на разпределение на 

енергопотреблението и енергопроизводството от възможните енергоизточници 

за всички зони по ГЕ; 

● Енергиен баланс (енергия и мощности) по ГЕ, зони и СО; 
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6.6.4. Резултати 

От анализа на електронните таблици са изведени и могат да се изведат и други обобщени 

справки под формата на таблици, диаграми и тематични карти за всяка ГЕ на СО или по 

групи, административни райони и пр. – съобразно нуждите. В обемно приложение към 

разработката, непредставено за нуждите на ПИРО в този материал, но налично при заявка 

към ОП „Софияплан“, са дадени такива илюстрации за: 

● Население; 

● Подсистема „Енергопотребление” - годишното потребление на енергия за 

отопление, за топла вода, енергия за охлаждане, ел. енергия за уреди; годишните 

количествата енергия, които могат да бъдат спестени с енергоспестяващи мерки 

(ЕСМ) – полагане на термоизолационни системи. 

● Подсистема „Енергопроизводство” - необходимата мощност за покриване на 

топлинния товар за отопление, за топла вода и охладителния товар; количествата 

енергия, които могат да бъдат произведени от местни ВЕИ; 

● Структурата на енергопотреблението и енергопроизводството; 

● Енергиен баланс. 

 

Определянето на специфичните разходи на енергия за отопление, топла вода и охлаждане 

беше извършено чрез изчислителни процедури въз основа на възприетия от експертите 

методически подход чрез изчислителни модели и алгоритми и при сравняване на 

резултатите с такива от специализираната литература за калибриране на получените 

крайни показатели. Използваната входна информация и източниците ѝ, а така също 

алгоритмите и моделите, по които тя се обработва, подробните данни от изчисленията 

и крайният цифров пространствен модел са налични в посоченото по-горе приложение, 

съхранявано в ОП „Софияплан“.  

 

6.7. Анализ на потенциалите за повишаване 

ефективността на сградния фонд и изграждане на 

локални ВЕИ инсталации по групи сходни ГЕ 

6.7.1. Зона Централна градска част обхваща ГЕ в райони “Средец”, 

“Оборище”, “Илинден”, “Красно село”, “Изгрев”.  

Към 2017 г. тази зона е с площ 21 761 362 м² и РЗП на сградите 14 907 392 м² и отопляем 

обем на жилищните сгради 32 796 264 м³. Зоната се обитава от 241 374 жители, 

годишното потребление на топлинна енергия за отопление през 2015 г. е 579 039 MWh , на 

топлинна енергия за БГВ - 280 180 MWh. При реалистичния сценарии се предвижда през 

2050 г. тези стойности да достигнат съответно 696 084 МВтч/г и 336 8015 МВтч/г. 

Нарастването е с 0,58%/годишно на база 2015 г.  

 

Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2015 г. е 156 116 

МВт/ч., като през 2050 г. се предвижда да нарасне на 176 005 МВтч/г. или с 0,42%/годишно. 

 

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата през 2015 г. е около 623 

МВт/ч., като през 2050 г. се предвижда да нарасне на 124 678 МВтч/г. или с 

568,57%/годишно. 

 

Оценката за годишните енергийни печалби от инсталации за използване на ВЕИ, изградени 

на подходящи места в тази зона, е направена на базата на среден процент на годишно 

нарастване на инсталираните мощности и ползите за целия период 2015-2050, т.е. за 35 

години. Прогнозира се печалбите от слънчеви фотоволтаични инсталации да достигнат 

през 2050 г. 20 144 МВтч/г., а от слънчеви термални инсталации 143 320 МВтч/г., от 

аеротермални инсталации 84 492 МВтч/г., а от геотермални инсталации - 9583 МВтч/г. 

Очаква се последните да бъдат реализирани към края на прогнозния период.  

 

Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към 

2050 г. се прогнозира да достигнат 226 483 МВтч/г. 

 

В зоната са идентифицирани няколко групи ГЕ в зависимост от застрояването. 

Основните групи могат да се обединят в 3 категории: 

● с голямо потребление от 11 000 до 41 000 MWh/y и жилищни квартали с потребление 

от 20 000 до 81 000 MWh/y; 

● с малко потребление от 2000 до 9000 MWh/y и жилищни квартали с потребление от 

8000 до 15 000 MWh/y, НПЗ с потребление от 0 до 9000 MWh; 

● с нулево или много малко годишно потребление. 

 

Може да се обобщи, че в споменатите групи ГЕ се разчита основно на топлофикация и 

електроснабдяване, като се предвижда около 10% от енергията да бъде със слънчев 

произход (фотоволтаична и термална), и около 10% от термопомпени инсталации. В ГЕ с 

много ниско топлинно натоварване се разчита на твърдо горива от биомаса (пелети) и 

термопомпени инсталации. Делът на слънчевата енергия е до 10%. 

 

6.7.2. Зона Периферна градска част  

Обхваща ГЕ в АР “Връбница”, “Красна поляна”, “Сердика”, “Слатина”, “Триадица”. 
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Към 2017 г. тази зона е с площ 1 633 501 943 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 16 798 

135 м² и отопляем обем 67 139 859 м³. Зоната се обитава от 333 263 жители, годишното 

потребление на топлинна енергия за отопление нараства от 808 819 МВтч/г. през 2015 г. 

на 981 589 MWh т.е. с 0,61%/ г. , а на топлинна енергия за БГВ до 336 815 МВтч/г. – отново с 

0,61 %/г. 

 

Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда 

да нарасне до 248 196 МВтч/г. или с 0,46%/годишно. 

 

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да 

нарасне на 175 815 МВтч/г. или с 568,47%/годишно. 

 

Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще 

достигнат 26 539 МВтч/г., на слънчеви термални инсталации 188 819 МВтч/г., на 

аеротермални инсталации 134 586 МВтч/г. и на геотермални инсталации 1127 МВтч/г.  

 

Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към 

2050 г. ще достигнат 401 823 МВтч/г.  

 

В зоната са идентифицирани няколко групи ГЕ в зависимост от застрояването. 

Основните групи могат да се обединят в 4 категории: 

● големи жилищни квартали с потребление от 30 000 до 105 000 MWh/y, големи 

квартали с потребление от 15 000 до 65 000 MWh/y, зони от ЦГЧ с потребление от 

3000 до 50 000 MWh/y , НПЗ с потребление до 30 000 MWh/y; 

● средни и малки жилищни квартали с потребление от 2000 до 25 000 MWh/y, средни 

села с голямо потребление от 6000 до 9000 MWh/y; 

● малки села с малко потребление до 2000 MWh/y; 

● с нулево или много малко годишно потребление - местности , НПЗ, села.  

 

Може да се направят следните изводи: 

● В групи ГЕ с голямо потребление се разчита основно на “Топлофикация” и 

електроснабдяване, от 35 до 70% (Предвижда се до 10% от енергията да бъде със 

слънчев произход - фотоволтаична и термална).  

● Към големите села с. Бусманци, с. Мрамор, с. Негован с НПЗ, с. Волуяк се счита, че може 

да бъде разширена топлофикационната система, а така също и към големите 

квартали - кв. Бенковски, кв. Подуяне, кв. Хр. Ботев.  

● До 30% от енергията в големи зони може да се постигне от термопомпени 

инсталации.  

● В малките села и зоните с много ниско топлинно натоварване се разчита на твърдо 

гориво от биомаса (пелети) и термопомпени инсталации. Делът на слънчевата 

енергия и за тях остава до 10%. 

 

6.7.3. Зона Почивка (“спални”)  

Обхваща ГЕ в райони “Люлин”, “Младост”, “Надежда”, “Студентски”, “Лозенец”.  

 

Към 2015 г. тази зона е с площ 58 562 917 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 11 011 777 

м² и отопляем обем 42 135 559 м³. Зоната се обитава от 459 654 жители, годишното 

потребление на топлинна енергия за отопление се предвижда да нарасне на 1 326 068 MWh 

т.е. с 0,55%/г., а на топлинна енергия за БГВ до 336 815 МВтч/г. – с 0,55%/г. 

 

Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда 

да нарасне до 335 298 МВтч/г. или с 0,43%/годишно. 

 

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да 

нарасне на 237 516 МВтч/г. или с 568,57%/годишно. 

 

Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще 

достигнат 26 073 МВтч/г. , на слънчеви термални инсталации 188 335 МВтч/г. ; на 

аеротермални инсталации до 143 375 МВтч/г. - с и на геотермални инсталации до 9019 

МВтч/г.  

 

Годишните енергийните спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни към 2050 г. 

ще достигнат 431 297 МВтч/г.  

 

В зоната са идентифицирани 4 категории ГЕ в зависимост от застрояването. Основните 

от тях са: 

● Големи жилищни квартали с потребление от 30 000 до 115 000 MWh/y; 

● Средни и малки жилищни квартали с голямо потребление от 2000 до 11 000 MWh/y; 

● Местности с потребление до 1000 MWh/y; 

● С нулево или много малко годишно потребление - местности, НПЗ, села. 

 

Може да се направят следните изводи:  

● В натоварените ГЕ се разчита основно на “Топлофикация” и електроснабдяване, от 

50% до 70%, като се предвижда до 10% от енергията да бъде със слънчев произход 

(фотоволтаична и термална), до 20% от термопомпени инсталации в ж.к. Люлин – 

всички части и ж.к. Младост – всички части. 
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● Зоната на “Топлофикация” може да бъде разширена с квартали като: Парк Въртопо – 

север, кв. Илиянци, кв. Требич, ж.к. “Горубляне” 2 и 3, м. Триъгълника – Надежда, СПЗ 

Модерно предградие - разширение 1, НПЗ Илиянци – запад, “Младост 4”, Камбаните - 

Американски колеж и др. 

● Местности с малко население и потенциал за строителство с голям обем нова РЗП 

са и ГЕ - Складова зона “Илиянци” – Връбница, м. бул. “Цариградско шосе” 7-11 км - юг 

(ХМС БАН), НПЗ Изток - подзона Горубляне, НПЗ “Военна рампа” – запад, м. Територии, 

прилежащи на пътен възел Околовръстен път - бул. Сливница", м. Манилов дол и др. 

Където е възможно тези зони трябва да се топлофицират. Разчита се и на 

термопомпени инсталации и до 10% енергия, придобита от слънцето. 

● С нулево натоварване са местности в землищата на села като с. Филиповци, м. 

Шеовица, м. Гладно поле, м. Берилица, с. Иваняне, м. Попов дол, м. Толева махала, кв. 

Република, кв. Требич, м. Чучулица север, юг и др., в които няма население, но е 

реализирано застрояване. В тези зони се разчита на твърдо гориво от биомаса 

(пелети), до 40%, и термопомпени инсталации до 30%. Делът на слънчевата енергия 

и за тях остава до 10%. 

 

6.7.4. Зона Временни отоплителни централи - обхваща ГЕ в райони 

“Подуяне” и “Овча купел”.  

Към 2015 г. тази зона е с площ 40 284 327 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП 6 512 947 м² 

и отопляем обем 19 083 673 м³. Зоната се обитава от 128 738 жители, през 2050 

годишното потребление на топлинна енергия за отопление ще нарасне на 376 439 MWh 

т.е. с 0,64%/ г., а на топлинна енергия за БГВ - до 182 148 МВтч/г. или с 0,64%/г. 

 

Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда 

да нарасне до 95 183 МВтч/г. или с 0,44%/годишно. 

 

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да 

нарасне на 67 425 МВтч/г. или с 568,57%/годишно.  

 

Годишните енергийни печалби при среден прогнозиран ръст през 2050 г. ще достигнат: от 

слънчеви фотоволтаични инсталации - 7864 МВтч/г.; от слънчеви термални инсталации - 

до 55 947 МВтч/г.;. от аеротермални инсталации 67 300 МВтч/г. и от геотермални 

инсталации 7 892 МВтч/г.  

Годишните енергийни спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи към 

2050 г. ще достигнат .. 156 981 МВтч/г. при същия среден ръст. 

 

В зоната са идентифицирани 5 категориии ГЕ, от които по-важни са:  

● Големи жилищни квартали с потребление от 10 000 до 110 000 MWh/y, ж.к. “Левски”, 

ж.к. “Суха река”; 

● средни и малки жилищни ГЕ с малко потребление от 1000 до 7000 MWh/y; 

● с нулево или много малко годишно потребление в местности, НПЗ, села, вилни зони.  

 

Може да се направят следните изводи: 

● В топлинно натоварените ГЕ ж.к. “Левски”, ж.к. “Суха река” се разчита основно на 

“Топлофикация” и електроснабдяване, до 60%. До 10% може да достигне делът на 

енергията със слънчев произход (фотоволтаична и термална), до 15% от 

термопомпени инсталации, до 10% твърдо гориво, биомаса (пелети).  

● В категориите ГЕ с малко натоварване – НПЗ и жп ареали в посочените квартали и 

общини, предвид развитата топлофикационна инфраструктура се предполага, че тя 

ще бъде основен източник на енергия – до 50%. До 20% ще се осигурява от 

инсталации за твърдо гориво биомаса (пелети), до 15% от термопомпени 

инсталации, до 10% от инсталации за усвояване на слънчева енергия. 

● ГЕ обхващащи квартали като Овча купел, Горна баня, Суходол имат голямо топлинно 

натоварване. За тях се предвижда засилване на дела на Топлофикация до 70%. До 30% 

от енергията ще се осигурява от термопомпени инсталации, до 10% от инсталации, 

оползотворяващи слънчева енергия. 

● В селата с малка концентрация на населението се разчита на термопомпени 

инсталации до 50%, инсталации на твърдо гориво биомаса (пелети) до 30%, 

газоснабдяване до 10% и до 10% на инсталации за слънчева енергия, 

 

6.7.5. Зони на населени места и квартали от концентричния пръстен и 

Подвитошка яка 

Обхваща ГЕ в райони “Нови Искър”, “Кремиковци”, “Панчарево”, “Витоша”, “Банкя”. 

 

Към 2015 г. тази зона е с площ 1 189 842 334 м² . В зоната са изградени сгради с РЗП от 

12 965 896 м² и отопляем обем 47 562 446 м³. Зоната се обитава от 138 541 жители, 

годишното потребление на топлинна енергия за отопление през 2050 г. ще нарасне на 365 

173 MWh т.е. 0,3%/ г., а на топлинна енергия за БГВ до 176 696 МВтч/г. - с 0,44%/г. 

 

Годишното потребление на електроенергия за домакинствата през 2050 г. се предвижда 

да нарасне до 92 334 МВтч/г. или с 0,21%/годишно. 

 

Годишното потребление на охладителна енергия за домакинствата се предвижда да 

нарасне на 68 788 МВтч/г. или с 568,57%/годишно. 
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Годишните енергийни печалби от слънчеви фотоволтаични инсталации през 2050 г. ще 

достигнат 18 671 МВтч/г.., на слънчеви термални инсталации 132 842 МВтч/г., на 

аеротермални инсталации 79 325 МВтч/г.. и на геотермални инсталации 47 494 МВтч/г.  

 

Годишните енергийните спестявания от реализирането на ЕСМ – изолационни системи 

към 2050 г. ще достигнат 168 625 МВтч/г. 

 

В зоната са идентифицирани 16 категории ГЕ, от които по-важни са:  

● Квартали от Подвитошката яка с потребление до 65 000 MWh/y; Карпузица, Павлово, 

Драгалевци и Кремиковци, Челопечене, Враждебна; 

● Градове Банкя, Бухово, Нови Искър, големи села с потребление от 12 000 до 30 000 

MWh/y, Ботунец, Бистрица, Казичене, Лозенец; Кътина, Чепинци, Иваняне, 

Световрачене, Мировяне, Кокаляне, Железница, Панчарево, Кривина, Лозен, Герман в 

местности м. Гърдова глава, Панчарево, в.з. Беликата;  

● Малки градски зони с консумация до 2000 MWh/y - квартали на гр. Банкя и гр. Нови 

Искър (кв. Изгрев, м. Равнище, кв. Славовци, м. Вировете, кв. Гниляне, кв. Курило); 

● Села със средна големина Желява, Яна, Д. Богров, Г. Богров, Доброславци, Балша, 

Войнеговци, Подгумер, Кубратово, Житен, Долни Пасарел, Горни Лозен; големи вилни 

зони в.з. Киноцентъра, Беловодски път, Цонкина махала, с потребление от 1000 до 

6000 MWh/y; 

● Малки вилни зони, квартали с малък товар, местности Черен кос, в.з. Бистрица,в.з. 

Враня – Герман, в.з. Долни Пасарел и др.; местности в кв. Вердикал,, кв. Михайлово, и 

др..; парк кв. Враждебна - север, Панчарево черешови градини – изток, м. Япаджика, в.з. 

Радеви круши, Княжевска гора и др. с потребление до 1000 MWh/y; 

● Села, паркове и местности с потребление до 500 MWh/y, с. Кътина, с. Локорско - 2, 

в.з. Мечов валог в с. Войнеговци, Детски град в с. Панчарево, Хвостохранилище Бухово, 

Хвостохранилище Богров-Лъката, Хидропарк Искър част Враждебна и др.; 

● С нулево натоварване, села и местности – без консумация, например с. Иваняне м. 

Бродо, Люлин планина – запад, рудник Кремиковци и др. 

 

Може да се направят следните изводи:  

● В ГЕ се разчита основно на газоснабдяване - до 30%, термопомпени инсталации- до 

30%, инсталации на твърдо гориво биомаса (пелети) - до 40%, до 10% ще се 

получават от инсталации, използващи слънчева енергия и до 10% от електрически 

ток.  

● Предполага се, че в ГЕ с концентриран топлинен товар около даден център, например 

гр. Нови Искър, Кремиковци – Ботунец е възможно изграждане на малки 

когенерационни топлофикационни централи. На практика това означава 

възстановяване на ликвидираните котелни в тези зони.  

● Концентрация на топлинни товари има и в района на гр. Банкя, кварталите и 

прилежащите вилни зони. Там евентуално може да се търси и решение с утилизация 

на топлите минерални извори, съчетано с изграждане на централизирано 

топлоснабдяване. 

 

7. Обобщение и изводи 
● Без отчитане на влиянието на ЕСМ и ВЕИ, потреблението ще нараства от 5 528 640 

на 7 178 859 МВтч/г. за периода 2015–2050 г. 

● В резултат на провеждане на ЕСМ към 2050 г. топлопотреблението ще намалее с 

1 385 208 МВтч/г. 

● Изграждането на инсталации за ВЕИ при реалистичен сценарий може към хоризонт 

2050 г. да доведе до общо годишно производство на енергия в размер на 1 392 748 

МВтч/г. 

● С отчитане на влиянието на ЕСМ и ВЕИ към 2030 година общото потребление ще 

достигне 5 527 994 МВтч/г.; към 2040 - 5 572 187 МВтч/г., към 2050 г. - 5 434 033 

МВтч/г. 

● Потреблението на въглища, брикети, пропан-бутан, газьол за отопление и БГВ до 

2050 се очаква изцяло да се преустанови; 

● Потреблението от дървесна биомаса под формата на дърва за огрев трябва да се 

замени с дървени пелети. Потенциалът на последните се оценява на 647 018 МВтч/г. 

към 2050 година.  

● Отделните компоненти на енергийния микс в крайното потребление към 2050 г. се 

очаква да бъдат както следва: топлинна енергия за отопление - 52%, топлинна 

енергия за топла вода - 25%, електроенергия за уреди - 13%, електроенергия за 

охлаждане - 10%. 

● Структурата на потреблението на първична енергия с отчитане на ЕСМ и ВЕИ се 

променя, както следва: топлинна енергия от топлофикационни дружества – 29%, 

електроенергия за отопление и БГВ - 1%, природен газ – 12%, ВЕИ (соларни, 

аеротермални, геотермални) - 26%, биомаса – 9%, електроенергия за уреди – 17%, 

електроенергия за охлаждане – 3%, електроенергия за термопомпи 3%, течни и 

твърди горива – 0%;  

● Дяловете на ВЕИ за отделните източници се очаква да достигнат следните 

стойности като процент и в натурални единици: геотермална енергия - 5% - 75 116 

МВтч/г.; термопомпени инсталации – 37%, 509 078 МВтч/г.; термални слънчеви 
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инсталации – 51%, 709 264 МВтч/г.; фотоволтаични слънчеви инсталации – 7%, 

99 291 МВтч/г.  

 

Провеждането на предвидените мерки за енергийна ефективност и изграждането на ВЕИ 

ще позволи потреблението на енергия да се стабилизира около 5 434 033 МВтч/г. и ще 

доведе до диверсификация на източниците и понижаване на вредните емисии. 

 

Настоящият материал представя обобщените резултати от разработката за 

енергийното развитие на СО и сценариите за потребление от битовия сектор до 2050г. 

Не е представен тук за нуждите на ПИРО самостоятелният том с по-подробни данни, 

описания на алгоритми, изчисления, таблици и диаграми към разработката, но той е 

наличен в ОП „Софияплан“. 
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