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Секторът Енергетика в България е в процес на промени, които ще имат определящо 

значение върху развитието и функционирането на енергоснабдителната система. 

Изграждането на инфраструктурните обекти от областта на енергетиката по закон е 

задължение на съответните енергийни предприятия. Столична община (СО), в ролята си 

на собственик на „Топлофикация София“ ЕАД - най-големия местен производител на 

електроенергия, има роля в този процес. Актуална част от реформите на сектора в 

България са дейностите по постепенната диверсификация и либерализация на 

енергийния пазар и все по-голям дял на енергията, произведена от възобновяеми 

източници (ВЕИ). Прогнозата за сумарно потребление на енергия в СО е, че въпреки 

увеличаване на броя на консуматорите, към 2030 г. то ще намалее до 5,5 млн. МВтч/г., при 

сегашно ниво на потреблението от 5,66 млн. МВтч/г. В този раздел сме разгледали 

електроенергията, топлоенергията и газта в три отделни части, същевременно 

отчитайки общия микс на вече регистрирано и прогнозирано потребление на енергия. 

 

Енергийният микс, определен като видове енергия по източници, количества и 

предназначение, е много важна характеристика на потреблението на енергия. В 

областта на екологията и енергийния ни отпечатък върху Земята и климата са 

дефинирани политики на ЕС за периода до 2050 г. и поети ангажименти от България и СО. 

 

 

 
 

I.5.3.1. Електроенергия 

В СО функционира електроснабдителна система, осигурена от електропреносен 

пръстен, свързващ столицата с националната мрежа и местните производствени 

мощности. Той осигурява непрекъснатостта на електроснабдяването в СО. Основната 

произвеждаща част на общинска територия се състои от топлофикационните (досега 

само топлоелектрическа централа (ТЕЦ) „София” и ТЕЦ „София Изток” и водни 

електроцентрали с обща инсталирана мощност над 1 000 MW, разпределителните 

подстанции 110 кV/СрН, мрежата 110 кV заедно с мрежите средно и ниско напрежение и 

трафопостовете). Захранващите подстанции 400(220)/110 кV и участъците от 

мрежите 400 и 220 кV са свързващите звена с останалата част от електроенергийната 

система на страната.  

 

По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) са налични достатъчно 

производствени мощности за задоволяването на нуждите от енергия на СО. До 2027 г. 

не се очакват затруднения в електроснабдяването на страната при нормални 

метеорологични условия и при нормална аварийност. 
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I.5.3.2. Разпределение на електроенергия 

СО е основен възел в електроенергийната система на страната, която се състои от 

генериращи източници, преносни и разпределителни мрежи и подстанции. 

Електроснабдителната мрежа в СО има следните нива:  

● 400 и 220 кV - преносна мрежа;  

● 110 кV - мрежата главно с разпределителни и отчасти с подпреносни функции;  

● разпределителните мрежи средно и ниско напрежение, които достигат до крайния 

потребител.  

 

 
 

Изградената електроснабдителна система на София има значително по-големи 

капацитетни възможности, отколкото са потреблението и максималните товари, 

реализирани през последните години. За да може този съществуващ капацитет на 

системата да се използва пълноценно в перспектива е необходимо своевременно да се 

възстановяват нуждаещите се от рехабилитация елементи. 
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Планът на ЕСО за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 

2019-2028 г. предвижда мерки за изграждане и въвеждане в експлоатация на нови 

елементи на електропреносната мрежа 400 kV, 220 kV и 110 kV, за гарантиране на 

икономична и сигурна работа на електроенергийната система (ЕЕС). Те ще бъдат 

предприети на национално ниво и ще имат пряко въздействие на територията на СО, 

включвайки:  

● изграждане на нови балансиращи източници и разширение на съществуващите. 

Тези източници е предвидено да имат маневреност по отношение на спиране/ 

пускане и голяма скорост на изменение на работната активна мощност, които да 

участват в регулирането на товара при изменената структура и времеви режим на 

работа на производствените мощности, участващи в баланса производство-

потребление; 

● участие на промишлени потребители чрез механизма на пазара на балансираща 

енергия и регулиране посредством динамична цена на тока в денонощен и сезонен 

аспект, в зависимост от потреблението. 

 

Основни обекти от електропреносната мрежа на територията на СО, които трябва да 

бъдат реконструирани от ЕСО до 2028 г., са:  

● подстанции – открити регулиращи устройства (ОРУ) 110 kV на подстанция (п/ст) 

„Хаджи Димитър" (до 2023 г.) 

● електропроводи - с ACO400 на електропреносен (ЕП) 110 kV „Негован” (между п/ст 

„Курило” – п/ст „Х. Димитър”), „Кривина” (п/ст „Казичене” – п/ст „Х. Димитър”) и 

„Металургия” (п/ст „Курило” – п/ст „Казичене”). 

 

Към настоящия момент у нас все още се подготвя нормативната основа за преход към 

т. нар. „умни мрежи”, вече развити в някои части на ЕС. В начална фаза на развитие са и 

енергийните кооперативи, формирани от собственици на многофамилни сгради. В това 

отношение в СО трябва да бъдат положени усилия за подготовка на преход към такива 

форми на разпределение и управление на енергията през периода 2021–2027 г. 

 

I.5.3.3. Производство на електроенергия 

Технологичното обновяване и въвеждането в експлоатация на инсталации за когенерация 

в ТЕЦ и постепенното трансформиране към ТЕЦ на отоплителните централи (ОЦ) на 

“Топлофикация София”, както и все по-широкото внедряване на автоматизирани ИТ 

системи за мониторинг и управление, са започнат процес, който ще продължи през новия 

планов период и ще допринесе за устойчивост и подобрени възможности за регулиране на 

местно ниво на системата за  производство и потребление на енергия. „Топлофикация 

София“ е планирала и провежда поетапно изграждане на нови мощности на вече 

съществуващите площадки за когенерация в ОЦ „Люлин”, ОЦ „Земляне”, както и други по-

малки временни отоплителни централи (ВОЦ). Чрез този процес се подобрява общата 

ефективност на използване на вложеното за производство гориво (природен газ) и се 

осигурява възможност за по-голямо количество електроенергия за потребление на 

място и намаляване на загубите от пренос и дистрибуция.  

 

Предстои също подготовка от страна на дружеството за постепенно въвеждане и на 

други възобновяеми източници на първична енергия, както и производство на водород, 

позволяващ акумулиране на енергия, произведена в период на ниско електропотребление в 

мрежата. Нова инсталация с капацитет 1Nm3/h водород е предвидена за изграждане в ТЕЦ 

„София Изток” през първата половина на плановия период (2021-2027). Чрез по-

нататъшно обновяване на мощностите и комбиниран принцип на работа на 

съоръженията ще се увеличава технологичната и финансова устойчивост на 

общинското дружество, както и неговата функционална значимост по отношение 

надеждността и качеството на доставките, опазване на чистотата на въздуха и 

повишен комфорт на обитаване в София. 

 

I.5.3.4. Потребление на електроенергия 

Динамиката на количеството енергопотребление през последните 25 години показва 

трайна тенденция към намаляване на потреблението от индустрията, увеличение в 

сектора на услугите и относително стабилизиране в сектор домакинства. Фокус на 

изследването на потреблението за нуждите на ПИРО е поставен върху битовия тип 

потребление в застроената среда - в жилищата и сградите, използвани от третичния 

сектор: социална инфраструктура, търговия, офиси, услуги и пр. Това е така, защото от 

една страна данните за териториалното разпределение на енергопотреблението в СО 

от първичния и вторичния сектор на икономиката са доста оскъдни, от друга - 

потреблението на енергия за нуждите на тези два сектора се регулира най-вече от 

пазарните механизми - общо състояние на икономиката, себестойност на продукцията, 

конкурентоспособност на цените, остойностяване, търговия с парникови емисии и пр.  

 

Специфичен проблем е делът на транспорта в електропотреблението, а той е разгледан 

по-задълбочено в общинския “План за устойчива градска мобилност” (ПУГМ). Анализът, 

направен за ПИРО, е съставен, имайки предвид целите на национални документи за същия 

период. Тези документи насочват усилията в посока на оценка на състоянието и 

потенциалите за подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд в 

общината и по-масово въвеждане на нови ВЕИ технологии за бита с цел снижаване на 

електропотреблението от мрежата при запазване и подобряване на комфорта на 

обитаване.  
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Общото потребление на електроенергия в СО като цяло следва тенденциите в страната 

и е в зависимост от измененията в развитието на икономиката, индустриалното 

производство, технологиите и бита. След отчетен максимум от 5600 GWh за 1989 г. и 

рязък спад в последвалото десетилетие във връзка с отпадането на голям дял от 

промишлените производства в СО, продължава да намалява сумарното потребление от 

общата мрежа на годишна база (с неравномерни темпове), въпреки нарастването на 

населението и постъпателното покачване на битовото потребление за охлаждане през 

летния период. 

 

 
 

СО е един от най-големите потребители на електроенергия в България. Достигнатият 

пик на потреблението от 1309 MW на 13 януари 2009 г. надвишава производствения 

капацитет на един от блоковете на АЕЦ „Козлодуй“. Максималните товари в последните 

години са в диапазона 1100-1200 МW, а часовата им използваемост варира от 3600 до 

3800 часа. Сравнително по-малката часова използваемост на максималния товар за СО 

спрямо общата за страната се дължи на относително по-големия дял на комунално-

битовия товар на София спрямо промишления товар.  
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Планът за развитие на преносната електрическа мрежа на България  за периода 2019-

2028 г. на ЕСО определя прогнозен товар за СО на около 1300 MW. 

 

Прогнозите са, че тенденцията за относително намаляване на общото потребление от 

мрежата ще се запази и в бъдеще в СО. За това ще допринася най-вече развитието на 

технологиите и по-нататъшното следване на поетите ангажименти на национално и 

местно ниво за намаляване на емисиите от въглероден диоксид, подобряване на 

енергийната ефективност на сградите и производствата и въвеждане на повече 

мощности от ВЕИ за локално ползване.  

 

Принципът производството да бъде близо до мястото на потреблението важи и за 

ефективността на енергийната система и СО е поела ангажименти за работа в посока 

по-балансирано и ефективно оползотворяване на местните конвенционални и 

възобновяеми енергийни ресурси. Делът на енергията от ВЕИ от брутното крайно 

потребление през 2028 г. се очаква да достигне 17-18% от прогнозираното брутно 

електропотребление в страната, а СО би трябвало да е с по-добри резултати в това 

направление. Провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало 

осъществяването на планираните индикативни цели, а инвестициите в изграждане на 

нови ВЕИ ще се комбинират с такива за намаляване на енергийния интензитет. 

Повишената преносна способност на мрежата ще даде възможност за присъединяване на 

инсталации за децентрализирано производство на електроенергия. 

 

I.5.3.5. Топлоенергия 

СО разполага със система за централизирано топлоснабдяване и комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия. Системата се управлява и поддържа 

от „Топлофикация София“, която е собственост на СО. Това дава добри възможности да 

се управляват процесите по постигане на общинските цели в областта на опазване на 

околната среда и най-вече в качеството на атмосферния въздух, да се регулират 

процесите по технологично обновление и да се контролира отношението “цена на 

услугата - цели със социален характер” на СО. 

 

I.5.3.6. Производство на топлоенергия 

Производството на топлоенергия се осъществява от 2 броя топлоелектрически 

централи (ТЕЦ), 2 броя отоплителни централи (ОЦ) и 7 броя временни отоплителни 

централи (ВОЦ). Мощностите работят с основно гориво природен газ и в настоящия 

момент обезпечават безпроблемно топлоснабдяването на присъединените 

консуматори. “Топлофикация София” е най-голям потребител на природен газ в България. 

Параметрите на мощностите са следните: 

● ТЕЦ „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” – инсталираната топлинна мощност е 1464 MW, а 

електрическата 186 MW. Съоръженията са способни да генерират 910 MW 

топлинна и 150 MW електрическа мощност.  

● ОЦ „Земляне“ – 536 MW топлинна мощност. 

● ОЦ „Люлин” – 512 MW топлинна мощност 

● ВОЦ – инсталирани общо 33 броя водогрейни котли, от които 31 броя са с 

номинална топлинна мощност по 8,7 MW всеки (тип ВКМ-7.5). 

 

Поддържането и развитието на централизираното топлоснабдяване е от 

изключителна важност с оглед чистотата на въздуха в София. Немалка част от 

основните съоръжения на „Топлофикация София“ са остарели и с изтичащ 

експлоатационен ресурс. Много от тях трябва спешно да бъдат обновени с нови 

високотехнологични инсталации. 
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Модернизацията на генериращите мощности в топлоизточниците на дружеството е 

наложителна, като е необходимо да бъде повишен делът на комбинирано произведената 

топлинна енергия от около 55% на около 75% и да бъде извършена диверсификация на 

горивната база. 

 

Развитието на „Топлофикация София“ в средносрочен план е описано в бизнес плана на 

дружеството за периода 2020-2024 г. Той предвижда намаляване с около 1,5% на 

количеството топлинна енергия до 4 657 216 МВтч/г. през 2024 г., но значително 

увеличаване на производството на електрическа енергия от 953 906 през 2020 г. на 2 657 

178 МВтч/г. в края на периода. 

 

Основните проекти включват изграждането на инсталация за оползотворяване на 

енергийните потенциали на нискокачествено гориво RDF от отпадъци, както и 

изграждане на когенерационни модули, осигуряващи производството на електрическа и 

топлинна енергия и подобряващи техническото и икономическото състояние на 

дружеството. Предвидено е в експлоатация да бъдат въведени общо пет броя газови 

турбини с обща електрическа мощност от 223,9 MWe, три броя парни турбини с обща 

мощност 39,5 MWe и пет газобутални двигателя (ГБД) във ВОЦ „Овча Купел-2“, ВОЦ „Хаджи 

Димитър“ и ВОЦ „Левски-Г“ с обща мощност 20,5 MWe. 

 

От 2021 г. всички нови сгради у нас следва да отговарят на определението за сгради с 

близко до нулево потребление. Това означава 55% от електро и топлоенергията за 

тяхното функциониране да е произведена от ВЕИ. Засега няма разписана и влязла в сила 

нормативна уредба на национално ниво, която да даде ясна рамка за изискванията към 

строителните книжа и съответните части на инвестиционните проекти. Въпреки 

това ангажиментът остава. Произведената в момента електро и топлоенергия от 

„Топлофикация София“ не е от ВЕИ. Това налага дружеството да започне в много кратки 

срокове да включва в производството си ВЕИ. В противен случай включването на нови 

сгради като потребители на услугите на дружеството след 2021 г. би могло да се окаже 

невъзможно. 

 

I.5.3.7. Разпределение на топлоенергия 

Общата дължина на топлопреносната мрежа по трасе е над 1000 км. Към декември 2017 г. 

„Топлофикация София“ има присъединен топлинен товар 5839 МВт. Териториалният 

обхват на лицензията на “Топлофикация София” покрива на практика по-голямата част 

от София, без Подвитошката яка. Реално обслужените територии с жилищни функции и 

икономически дейности от третичния сектор постепенно се увеличават, което 

съответно означава известно разширение на мрежата и броя абонатни станции - към 

2020 г. те са над 16 хиляди. Обратно, потреблението на топлоенергия за индустриални 

цели от „Топлофикация София“ е значително свито и това се отразява върху 

състоянието на инфраструктурата и възможностите за нейната поддръжка. Поради 

естеството на топлопроводната мрежа тя се изгражда в квартали с по-висока гъстота 

на обитаване, а не е икономически изгодно да се осигурява за територии със застрояване 

с ниска плътност от еднофамилен тип. Голяма част от мрежата се нуждае от 

обновяване.  
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Развитието на топлопреносната мрежа се подготвя на база запитвания от страна на 

клиентите и в съответствие с Общия устройствен план на СО. В южната периферия на 

компактния град София вече има територии обслужени едновременно с мрежи на 

топлофикация и на газоснабдяване като част от политиките за диверсификация и 

конкурентно пазарно предлагане. 

 

 
Територии, обслужени от “Топлофикация София” ЕАД 

 

I.5.3.8. Потребление на топлоенергия 

Услугите на „Топлофикация София“ ползват над 410 хиляди битови и стопански абоната, 

които нарастват ежегодно със средно 0,5 до 0,7%. За последните 10 години 

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

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

абонатите. Същевременно потреблението на топлинна енергия на жилище е намаляла с 

24%. Причините за това са две. От една страна това е обновяването на жилищата – над 

80% от жилищата в СО са със сменена дограма и частична топлоизолация, като и двете 

са реализирани предимно от собствениците на имотите. Втори фактор за намаленото 

потребление на енергия за отопление е енергийната бедност. За повече информация виж 

I.4.2-Жилищата в общината. 

 

Независимо от непрекъснато увеличаващия се присъединен изчислителен товар, 

консумираната топлинна енергия като цяло намалява и тази тенденция не е временна.  

Това означава наличие на енергиен потенциал за топлоснабдяване на нови необслужени 

досега територии в града.  

 

I.5.3.9. Газ 

Газоснабдяването в СО започва след изграждането през 1975 г. на магистралния 

газопроводен пръстен в страната за транспорт и доставка на природен газ от СССР. 

Магистралният газопроводен пръстен е с диаметър Ду700 мм и налягане Р=4,0 (макс. 5,4) 

МPа и е собственост на “Булгаргаз”, а “Булгартрансгаз” предоставя транспортирането 

на газа като услуга към по-големи потребители. 2С това се постига постепенно 

изваждане от употреба на печките на твърдо или течно гориво, замърсяващи въздуха в 

общината, като същевременно се предоставят условия за изравняване на комфорта на 

обитаване между централните и периферни части. 

 

Газоразпределителната система в общината е собственост на “Овергаз”. Дължината на 

съществуващата газова инфраструктура на територията на Столична община е 653,7 

км към 2020 г. Обслужени с газоснабдяване са най-напред населените места около София 

- Панчарево, Кремиковци, Нови Искър, Витоша, Банкя, а така също и по-периферни 

квартали и индустриални зони от София в районите 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 някои места - понижение. Възможностите на 

изградените преносни газопроводи и газоразпредителни станции (ГРС) са по-големи и са в 

състояние да осигуряват значително по-големи количества природен газ за селищата в 

СО. Състоянието на преносните газопроводи и ГРС е много добро. Създадената 

организация за експлоатация и поддържане е на високо ниво. Това дава основание да се 

счита, че преносните газопроводи и ГРС ще бъдат в състояние и до края на плановия 

период да изпълняват своето предназначение и да осигуряват необходимите количества 

природен газ за СО.  
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За периода 2020–2024 г. „Овергаз“ предвижда изграждането в СО на 245 268 м 

газоразпределителна мрежа (ГРМ) и 25 734 броя прилежащи съоръжения, както и 

въвеждането на интелигентни системи за измерване (Smart metering). Годишната 

консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз“ за териториите на СО и община 

Божурище се прогнозира в края на 2024 г. да достигне 1 425 505 МВтч/г., реализирана от 

55 419 броя клиенти. Основното покачване ще е сред броя на битовите клиенти. 

Предвидените зони за развитие са вилна зона “Бункера”, районът на Бизнес парк София, 

части от квартал Симеоново, вилна зона “Киноцентъра III част “и районът между 

Национален киноцентър ‘Бояна” и Околовръстен път, части от кварталите Кръстова 

вада, Лозенец и Горна баня. 
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I.5.3.10. Проекти на инженерната инфраструктура с регионално и национално 

значение 

          Проект на инженерната инфраструктура от национално значение, който преминава 

през територията на общината, е междусистемната газова връзка София – 

Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия). 

 

Газопроводът е с обща дължина около 170 км от град Нови Искър до град Ниш. Няма 

налична информация за направена оценка на потенциала за директен икономически ефект 

върху територията на СО от изграждането на ИБС.  Дължина на трасето в България е 62 

км. За него е изработен Подробен устройствен план (ПУП), както и екологична оценка, 

получила положително становище от Министерството на околната среда и водите 

(МОСВ). Територията, която е в обхвата на плана, е понастоящем земеделска земя и не се 

предвижда промяна на предназначението ѝ. Очаква се съоръжението да бъде изградено до 

средата на 2022 г. 

 

  

 

Газопроводът е продължение в западна посока на съществуващия магистрален 

газопровод, снабдяващ територията на СО. С ПУП за новата връзка са определени 

съгласно нормите сервитутни зони. Ширината на сервитутната зона на газопровода в 

земеделски територии е 30 м, по 15 м от всяка страна на оста на тръбата. Имайки 

предвид, че трасето преминава през земеделска земя, чието предназначение ОУП на СО 

запазва в почти всички части като такава, то не се очаква сервитутните зони да 

възпрепятстват пълноценното използване на имотите. От значение са и 

охранителните зони за превантивна устройствена защита на газопровода, определени 

съгласно Наредба №6/25.11.2004 г. по 150 м двустранно. 
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Съществуват и няколко проекта за инженерна инфраструктура от регионално значение, 

които са разгледани в част I.5.1.-Водоснабдителната система. 

 

I.5.3.11.  Местно производство на енергия от ВЕИ 

Навлизането на нови технологии през последните две десетилетия създаде микс от 

фактори с разнообразно влияние върху производството и потреблението на енергия и в 

частност – на електроенергия в страната. Това води до желаното намаляване на 

консумацията на първични горива, но също и до неравномерно разпределени във времето 

амплитуди. Увеличеното количество произведена енергия от ВЕИ и спецификата на 

техните активни производствени мощности могат да предизвикват големи и внезапни 

промени в баланса производство-потребление на електроенергийната система и да 

доведат до проблеми. Например фотоволтаичните електроцентрали увеличават дела си, 

но те не могат да участват в покриването на максималните зимни товари, които са 

вечер около 19-21ч., и колебанията на активната мощност в системата в часови разрез 

трябва да се компенсират. 

 

Това трябва да се има предвид при насърчаването на използването на енергия от ВЕИ. 

Необходимо е осигуряването на достатъчни като капацитет и гъвкавост регулиращи 

мощности, както и координиран режим на работа и регионална интеграция на пазарен 

принцип. 

 

I.5.3.12.  Състояние, съществуващи мощности и потребление по видове 

На национално ниво отчетеният дял на енергията от ВЕИ в брутното крайно годишно 

потребление е между 18 и 19% за периода 2013-2017 г. Стойността от 18% е премината 

през 2013 г. и след това се наблюдава много слаб ръст. Няма налични данни за годишното 

потребление на енергия от ВЕИ на територията на СО.  

 

По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) в СО за 2019 г. са издадени 

удостоверения за гаранции за произход за 59 387 Мвтч електрическа енергия от 

възобновяеми източници. Към март 2020 г. има 57 обекта, регистрирани за получаване на 

гаранции за произход на произведената електроенергия. Общата мощност на 57-те 

обекта е 68,547 МВТ, от които:  

● слънчева електрическа енергия - 48 броя 2,369 МВт,  

● електроенергия от биомаса - 1 брой  (0,855  МВт),  

● водноелектрическа енергия – 5  броя (61,27 МВт),   

● газ от ВЕИ -  1 брой (0,03 МВт),  

● газ от пречиствателна станция – 1 брой (3,189 МВт),  

● сметищен газ – 1 брой (0,834 МВт). 

Не се събират и няма налични данни за инсталирани мощности на термопомпени 

инсталации (използващи аеротермална и геотермална енергия), инсталирани 

фотоволтаични централи за собствено потребление, слънчеви системи за битова 

топла вода и подпомагащи отоплението, котли и индивидуални отоплителни уреди на 

биомаса (горска биомаса и биомаса от селскостопански отпадъци под формата на дърва 

за огрев, пелети и други). Тези индивидуални и колективни системи за децентрализирано 

производство и потребление на енергия се очаква да имат нарастващ принос в 

енергийния баланс на СО и да заменят неефективното използване на изкопаеми горива 

(основно въглища и нефтопродукти) и електроенергия за отопление и битова гореща 

вода, като този принос се отчита чрез намаляване на потреблението на посочените 

горива и електроенергия. За нуждите на планирането стойностите са моделирани по 

градоустройствени единици от екип на СЕА Софена и Софияплан. (виж приложение) 
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I.5.3.13. Потенциали и възможности за въвеждане на съвременни технологии 

в СО 

Увеличаването на количеството електроенергия от ВЕИ за голям консуматор като СО е 

необходимо и важно. Но трябва да се има предвид, че то може да предизвика големи и 

внезапни промени в баланса производство-потребление на столичната електро-

енергийна система (ЕЕС) и при недостатъчно регулиращи мощности, да затрудни 

изпълнението на графиците за обмен на електроенергия със съседните ЕЕС. 

Инсталираните към момента електроцентрали от ВЕИ поради естеството си не могат 

да предоставят на системния оператор допълнителни услуги (първично регулиране на 

честотата и вторично регулиране на честотата и обменните мощности) и не могат да 

участват в противоаварийното управление и възстановяване на ЕЕС след тежки аварии, 

с изключение на ПАВЕЦ. Фотоволтаичните електроцентрали (ФЕЦ) не могат да участват 

в покриването на максималните зимни товари, които са вечер около 19-21ч., а вятърните 

електроцентрали (ВяЕЦ) произвеждат най-много електроенергия в периода 02-06ч., 

когато потреблението е най-ниско и има излишък от електроенергия в системата. В 

редица стратегически документи на Европейския съюз се посочва същественото  

значение на съхранението на енергия за прехода към декарбонизирана икономика, основана 

на възобновяеми енергийни източници. В тази връзка в България се предприемат 

законодателни промени за регулиране и на процеса на съхранение на електроенергия. 

Излишъкът на енергия от ВЕИ в определени периоди от време може да се използва и за 

производство на „зелен водород“, който да намали въглеродната интензивност в 

промишлеността и транспорта, както и на други сектори.  

 

Необходимо е значително развитие на електроенергийния пазар в страната, чрез 

въвеждане на пазар в рамките на деня, както и чрез интегрирането на регионално ниво. 

По този начин, когато предлагането на електрическа енергия в страната надвишава 

значително търсенето, различните видове сегменти на регионалния пазар ще дадат 

допълнителна възможност за реализиране на сделки за доставка на електрическа енергия, 

с цел минимизиране на разходите и/или увеличаване на печалбите.  

 

До края на плановия период 2027 г. изградените и действащи топлофикационни и водни 

електроцентрали в СО ще останат с водещо значение за сигурността на 

потреблението, тъй като са относително по-автономни и не зависят пряко от 

наличието и интензивността на слънчевата радиация.  

 

С оглед на природните и климатични характеристики на СО, ВЕИ със значим потенциал 

за увеличено усвояване в близко бъдеще са слънчевата енергия, аеротермалната 

енергия (с термопомпи), горивото от биомаса и геотермалната енергия. 

 

Производство на енергия от ВЕЦ 

Водните електроцентрали (ВЕЦ) имат динамично определян режим на работа, свързан с 

баланса на водните ресурси и препълването или изпразването на язовирите. В СО не се 

предвижда строителство и няма одобрени проекти за нови ВЕЦ или ПАВЕЦ. Разглежда се 

единствено възможността за инсталиране на мини-ВЕЦ към водопроводната мрежа на 

СО, но проучванията все още са във фаза доказване на технологична ефективност, 

безопасност и икономическа целесъобразност. 
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Производство на енергия от околния въздух 

Няма данни за производството на енергия от въздуха от околната среда за София. От 

данните на НСИ за 2019 година за цялата страна, може да се оцени, че делът при 4% за 

страната не е голям и за територията на Столична община. С по-широкото навлизане на 

термопомпите въздух-въздух и въздух-вода и с усъвършенстване на технологиите и 

увеличаване на сезонния коефициент на преобразуване при тях се очаква този дял да 

нарасне. 

 

Производство на енергия от геотермални източници  

Геотермалните води в СО спадат към възобновяващите се системи (репродуктивни 

резервоари). При тях е възможна експлоатация без реинжектиране на използваните води 

и без да има екологични последици. В случай на по-мащабно използване на този ресурс ще 

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 в СО са с относително ниски температури и имат локално 

значение в общия баланс на общината. Те могат и е препоръчително да бъдат използвани 

в базовата зона за покриване на топлинното потребление, но нямат потенциал да 

променят съществено общия енергиен баланс. 

 

Столична община има Стратегия за използване на геотермалните води и предстои да 

актуализира Програмата към нея. 

 

Енергия, получавана от слънцето 

Слънчевата енергия се оползотворява чрез фотоволтаични системи за директно 

преобразуване в електрическа енергия и слънчеви топлинни системи, където топлината 

се улавя чрез колектори за топла вода за битово горещо водоснабдяване и/или за 

подпомагане на отоплението.  

 

И двете технологии навлизат в сектора на сградите – в т.ч. жилищни, промишлени и от 

сектора на услугите, като при използване на енергията за собствено потребление 

респективно се намалява използването на енергия от изкопаеми първични източници в 

микса на електрическата енергия или директно използване в котли или камини на 

въглища/газ/газьол.  

 

За СО е налична информация за 6 бр. слънчеви инсталации за топла вода  на обществени 

сгради с общо годишно производство 80,879 МВтч/г. Няма информация за този тип 

инсталации за домакинства и предприятия от производството и третичния сектор. 

 

Няма достъпни данни за местоположението на фотоволтаичните инсталации в СО, т. к. 

предоставените регистри реферират не към самите инсталации, а към субектите, 

получили разрешенията за тях. 

 

Енергия от биомаса 

Използването на твърда биомаса – дърва за огрев, е характерно за периферните и 

нетоплофицирани или газифицирани райони на Столична община. Използват се предимно 

дърва с висока влажност, които освен това се изгарят с много ниска ефективност в 

нискотехнологични и стари печки. Това води до по-голям разход на енергия и до 

замърсяване на атмосферния въздух. Чрез използване на съвременни автоматизирани и 

високоефективни съоръжения за изгаряне на дървесна биомаса и дървесина с гарантирано 

качество, ефективността на оползотворяване на биомасата може да се повиши до два 

пъти, което ще намали значително използваното общо количество дървесина и ще 

допринесе за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух. 

 

През 2019 г. Столична община започна изпълнението на два проекта, насочени към 

подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на стари отоплителни 

уреди на твърдо гориво на домакинствата. Единият проект е по Програма LIFE 2014 – 

2020 г. на Европейския съюз, а другият по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 

г.“ Общо привлечените средства по двата проекта са в размер на около 57 млн. лева, като 

до 2024 г. по двата проекта ще се подменят стари отоплителни уреди на дърва и 

въглища на домакинствата с нови екологосъобразни алтернативи като газ, пелети, 

електричество и свързване към централно топлоснабдяване. В кампанията ще бъдат 

обхванати до 20 000 домакинства на територията на Столична община. 

 

През 2013 г. е изготвено предпроектно проучване на възможностите за оползотворяване 

на биомасата от общинския горски фонд, парковете и лесопарковете и дърветата към 

дирекция „Зелена система“. Определеното общо количество дървесина, подходяща за 

оползотворяване за енергийни цели, е около 8300 т/год. за първите две години след 

изпълнение на предложения проект по около 6200 t/год. за следващите години. Столична 

община вече разполага с концептуален проект за изграждане на Център за биомаса, който 

ще има капацитет за оползотворяване на пълния потенциал от дървесна биомаса. 

 

През 2016 г. в друго проучване, като продължение на това от 2013 г., са анализирани 116 

конкретни общински сгради, в които използваните конвенционални горива могат да се 

заменят с високоефективни горивни системи на биомаса. Идеята е в тези сгради да се 

оползотворява дървесина от Центъра за биомаса. Според проучването 26 от сградите 
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са в готовност за преминаване към дървесен чипс, собствено производство на Столична 

община, а други 26 ще са подходящи след енергийно обновяване. 

 

Потенциалното намаление на емисиите на парникови газове от преминаването на 

биомаса е общо 7 605  т CO2/г., като от мерките за енергийна ефективност има 

потенциал за намаление на още 5443 т CO2/г., или общо – 13 048 т CO2/г. 

 

Енергия от биогаз, биодизел  

Концесионерът на ВиК системата в София е изградил инсталация за добив на биогаз и за 

производство на електрическа и топлинна енергия от него. Тази биологична суровина се 

отделя в процеса на стабилизиране на утайките от софийската пречиствателната 

станция за отпадъчни води „Кубратово“. Инсталацията произвежда годишно около 20 – 

25 хил. m3 газ. Този газ се използва за комбинирано производство на топлинна и 

електрическа енергия чрез три газови когенерационни съоръжения, всяко от които има 

номинална електрическа мощност 1063 кВтч и топлинна – 1088 кВтч. Топлинната 

енергия се използва за подгряване на реакторите във връзка с процеса на добив на биогаз, 

а електрическата енергия се използва и за собствени нужди. Концесионерът планира да 

обнови съществуващите метантанкове за добив на биогаз и да изгради още един, с 

което ще увеличи и производството на електрическа енергия, като го направи 

достатъчно за пълното задоволяване на собствените нужди. 

 

В депото за неопасни отпадъци в кв. Суходол действа „Инсталация за обезвреждане и 

оползотворяване на сметищен газ – Модулна когенерация“. Инсталираната електрическа 

мощност е 834 кВт. Инсталацията ще продължи да функционира над 15 години след 

закриването на депото – до изчерпването на отделяния от него сметищен газ. 

Генерираната електроенергия се подава към електроразпределителната система с 

връзка на 20 kV. Годишно производството на електрическа енергия е над 400 000 кВт /г., 

а спестените емисии на парникови газове са около 90 – 100 т СО2/г. 

 

Подобна инсталация има изградена през 2013 г. и на площадката за третиране на 

биологични отпадъци от територията на Столична община в Хан Богров. Използват се 

две съоръжения за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия чрез 

изгаряне на биогаз. Първото съоръжение произвежда електроенергия с мощност 

приблизително 255 кВт, а второто – с приблизително 600 кВт. Топлинната енергия, 

произведена от газовия двигател, се използва за подгряване на резервоара за разграждане 

на биологичните отпадъци и за удовлетворяване на други потребности от топлина на 

площадката на инсталацията. Годишното производство на „зелена“ електрическа 

енергия е 2 219 369 кВт/г., а спестените еквивалентни емисии на СО2 са 533 т СО2/год.  

Съдържанието на биокомпонент в течните горива от нефтен произход, предлагани в 

бензиностанциите в България, се регламентира от Закона за енергията от възобновяеми 

източници. 

 

През последните 10 години постепенно се намалява броя на дизеловите превозни  

средства в обществения транспорт на София и те се заменят с такива, които 

използват природен газ и/или електрическа енергия. През периода на изпълнение на 

предишната Краткосрочна програма за насърчаване на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива бяха въведени в експлоатация 60 броя единични и 60 броя 

съчленени нови автобуси на природен газ и 20 броя нови електробуси, като същевременно 

се изпълнява и още един проект за доставката на още 30 нови електробуса. Всичко това 

означава, че общината постепенно ще спре използването на традиционните горива, 

поради което не може да се очаква и делът на биогоривата в обществения транспорт да 

нарасне. 

 

Инсталации за оползотворяване на градските битови отпадъци 

Одобрен е проект за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия 

в София с оползотворяване на RDF“, който се предвижда да се реализира на площадката на 

ТЕЦ „София“. След реализирането на проекта ще се замести един от съществуващите 

общо 3 котлоагрегата, който ще бъде изведен от експлоатация и ще се намали 

консумацията на природен газ за захранването на ТЕЦ София с 65 хил. Nm3/год. Проектът 

предвижда процесът на изгарянето на това гориво ще протича при строг мониторинг и 

максимално очистване на димните газове, каквато е практиката в страните от 

Европейския съюз. Въпреки това проектът все още има немалко противници. 

 

Енергия от вятър 

Поради слабите и непостоянни въздушни течения изграждането в СО на вятърни 

централи е нерентабилно и такива няма. До 2027 г. не се очаква изграждане на такъв тип 

мощности със стопанско значение за общината. 

 

I.5.3.14. Енергоспестяващи мерки 

Енергийната ефективност е хоризонтална мярка, която обхваща всички сектори и 

дейности в общината. При определянето и прилагането на мерки за енергийна 

ефективност е използван всеобхватен подход за намаляване на енергопотреблението 

при подобряване на социалните аспекти и компонентите на околната среда в София. 

Използва се научния и граждански потенциал на всички заинтересовани страни: 

академични и научни среди, неправителствени организации, професионални съюзи, 

фирмите - доставчици на енергия и технологии, финансови институции, медии и други.   
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За периода 2014-2020 г. в областта на енергийната ефективност и ВЕИ Столична 

община е разработила и изпълнявала следните основни стратегически документи:  

● План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012-2020. 

● Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община 

за периода 2015-2020 г. ; 

● Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София; 

● План за действие по енергийна ефективност (ПДЕЕ) за периода 2017-2019 г. на 

Столична община; 

● Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива (ПНИВЕИБ) за периода 2017-2019 г. 

 

В сектора на обществения транспорт за периода 2007-2018 година са направени 

значителни инвестиции за строежа на метрото и подмяна на транспортните средства. 

Резултатът се изразява в намаление на потреблението на енергия с 6,9% през 2018 

спрямо 2007 година. Енергоспестяващи мерки са заложени и в действащия „План за 

устойчива градска мобилност“. 

 

 
Изменение на потреблението на енергия в сектор Транспорт 
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Изменение на потреблението на енергия в подсектор Обществен транспорт 

 

Успоредно и в координация с работата по Програма за София се работи по „План за 

действие за устойчива енергия и климат на Столична община (2021-2030 г.)”, в който се 

прецизират подробни мерки и проекти за смекчаване на ефекта от климатичните 

промени, в т.ч.  за спестяване на енергия в общински сгради,  жилищни сгради, сгради от 

третичния сектор, в транспорта, в туризма и други сектори. 

 

Столична община разполага с повече от 750 сгради и за всяка от тях са предприети 

частични или цялостни мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, цялостно 

обновяване, смяна на горивната база. Средните спестявания са 15,5%, но следва да се 

отбележи и подобрения комфорт. Специфичното потребление на енергия в общинските 

сгради през 2018 г. е било средно 169 кВтч/ м2, но се очаква до 2030 година за намалее поне 

до 120 кВтч/ м2.  

 

В сектор „Жилищни сгради“ от 2011 г. насам се наблюдава тенденция на спад в общото 

потребление на енергия, като в най-голяма степен той се дължи на намалението на 

крайното потребление на топлинна енергия от централизирано топлоснабдяване. 

 

 
Инвестиции и кумулативни спестявания 

 

 
Изменението на крайното потребление на енергия в сектор Жилищни сгради за периода 

2011-2018 г. по горива и енергия 
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Освен при топлинната енергия, намаление има и при твърдите и течните горива, а 

увеличение има при потреблението на природен газ и електрическа енергия. Има 

изменение и на микса на твърдите горива, като се увеличава делът на дърва и пелети за 

сметка на намаление на дела на въглищата.  

 

Столична община предостави подкрепа и координира процеса по обновяване на сградите 

в рамките на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради, в рамките на която до края на юни 2019 са обновени 166 сгради.  

 

Сградите в София се проектират за отопление по норми 190 дни в годината (повече от 6 

месеца). В допълнение през последните години нуждата от охлаждане на сградите се 

увеличава за подобряване на комфорта в съществуващите сгради и за по-добър комфорт 

в новите, което води до увеличение на потреблението на електроенергия в сградния 

фонд.  

 

При увеличен брой на населението на Столична община през наблюдавания период, за 

основен фактор, който влияе за намалението на общото потребление на енергия, може да 

се счита новото жилищно строителство, което се развива с устойчив темп на растеж. 

Новите жилищни сгради, макар и не с най-високите енергийни характеристики, са много 

по-енергийноефективни спрямо съществуващите стари жилищни сгради. Тези нови 

сгради се населяват както от новодошли жители на столицата, така и от жители, 

които сменят своите жилища в стари сгради с такива в по-нови сгради. В резултат на 

това старите енергийно неефективни жилища остават свободни. Своето значение има 

и енергийното обновяване на съществуващите жилищни сгради, извършено както в 

рамките на специализирани национални програми, така и по инициатива на самите 

собственици на сградите. 

 

Потреблението на енергия за уличното осветление се е увеличило с около 5% за 

разглеждания периода 2010-2018 г. – от 39345 на 45073 ГВтч. Освен сравнението на 

годишното потребление на енергия е важно да се сравнят и състоянието и обхватът на 

външното обществено осветление през тези две години. 

 

От графиката се вижда, че общият брой на осветителните тела в Столична община в 

рамките на разглеждания период се е увеличил с близо 23%. Това означава, че е 

постигнато намаление на специфичното потребление на енергия на брой осветително 

тяло и увеличението на общото годишно потребление на енергия се дължи на увеличения 

брой осветителни тела, вследствие на присъединяване на нови осветени участъци. 

 

От друга страна се вижда, че процентът на ефективните светодиодни осветителни 

тела все още е относително малък (13,7 %), което е показателно, че този сектор има още 

много голям потенциал за енергийни спестявания. 

 

Столична община обръща специално внимание на дигитализацията и по-широкото 

навлизане на информационните и комуникационни технологии в енергийния сектор. 

Системи за енергиен мениджмънт и оптимизация на отоплението са приложени в над 300 

общински сгради след 2010 година, което е довело до намаляване на разходите им за 

отопление с 15-30%. Предложената система е приложена също за мониторинг и 

управление на абонатни станции в жилищни сгради обслужвани от „Топлофикация София“ 

ЕАД (4198 през 2017-2018).  

 

Като част от управлението на града през 2017 година е създадена дирекция „Климат, 

енергия, въздух“, която основна роля е да координира дейностите за енергийна 

ефективност, чистота на въздуха и адаптацията към климатичните промени. 

Работата на дирекцията е подпомогната от други общински структури и предприятия, 

както и от неправителствени организации, като значително се подобри координацията 

при изготвяне на стратегически документи в тази област. 

 

 
Съпоставка на броя на осветителните тела по вид на светлинния източник през 2010 г. 

и 2018 г. 
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I.5.3.15. Пространствен модел на потреблението на енергия в СО по 

градоустройствени единици 

През 2020 г. от експерти на Софияплан съвместно със столична енергийна агенция 

„Софена“ е направена разработка „Анализ и моделиране на енергопотреблението и 

енергоснабдяването  на територията на Столична Община (СО) и разработване на 

сценарии за устойчиво енергийно развитие за периода  2020–2050 г.“. Резултатите от 

нея са важна информационна основа за избор и планиране на мерки за устойчиво 

енергийно развитие на общината, с насоченост към задоволяване на нуждите на 

населението и бизнеса при намаляване на общото потребление на горива. Изследването 

дава оценка на възможностите за постигане на напредък в това отношение и общи 

насоки за подобрена ефективност и балансирано оползотворяване на конвенционални и 

възобновяеми енергийни ресурси, при прилагане на съвременни иновативни технологии в 

застроената среда, жилищата и в енергийната инфраструктура.  

 

Извършен е подробен анализ на голям обем актуализирани данни за инфраструктурата и 

потреблението, предоставени от енергийните дружества на територията на СО, при 

ползване същевременно на данни от кадастралната карта, от действащите 

устройствени планове и други разработки. Изведени са заключения за състоянието и са 

очертани тенденциите за енергийно потребление в общината като цяло. Направени са 

прогнози и предложен общ модел на промени с оглед на необходимостта от постигане на 

местно ниво на целите на водещите национални и европейски политики в областта на 

енергийното развитие в контекста на климатичните промени.  

 

От поддържаната от енергийните дружества информация за количества 

енергопотребление в сградите от битовия сектор за последните няколко години, част е 

предоставена с добра степен на подробност, адекватно деперсонализирана и в подходящ 

формат за пространствено моделиране. Тя е обработена в ГИС среда, геореферирана и 

структурирана, след което отново анализирана, вече в дълбочина по градоустройствени 

единици (ГЕ) при включени и други пространствени данни, в т.ч. за местоположение, 

морфология, преобладаващ конструктивен тип и състояние на сградния фонд, потенциал 

за обновление и ново застрояване и др. 

 

 
Прогнозно потребление в СО на енергия (МВтч/г.) по видове източници с отчетено 

влияние на индивидуално ползване на  енергия от ВЕИ  и приложени енергоспестяващи 

мерки (ЕСМ) 

 

Създаден е подробен пространствен модел за битовото потребление, в който са 

изведени агрегирани по ГЕ стойности за набор от индикатори, базирани на реални 

отчети към 2015-2017г. и даващи информация за количества потребна енергия по видове 

източници и предназначение. С водещо значение от тях са индикаторите за консумирана 

енергия за отопление, като най-голямо перо за битовия сектор и с предоставена 

прецизна информация от “Топлофикация София”. За някои видове енергоизточници (ВЕИ) са 

генерирани стойности за индикаторите, базирани на отчетените общи пропорции на 

енергопотреблението и специфичните инфраструктурни и урбанистични 

характеристики на всяка ГЕ. Това се налага поради само частичното наличие на 

териториални данни, липсата на официални регистри и реални актуални отчети за 

ниските териториални нива и за инсталациите за собствени нужди. Взети са предвид 

уедрени показатели за специфични разходи, съобразени с характеристиките на сградния 

фонд в съответната ГЕ. Всички индикатори са относими към единица „жител“, като 

носител на необходимостта от енергопотребление. 

 

Индикаторите за потребление от битовия сектор в основата на модела са за 

количества енергия, измерени в МВтч/годишно за всяка ГЕ. Те са отнесени към крайния 

потребител и разпределени по следните критерии: 
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I_Териториален обхват и анализ на състоянието   |   134 
 

● По предназначение: за отопление общо; за битова гореща вода (БГВ) общо; 

електрическа енергия за уреди /хладилници, готварски печки, осветление и др./; 

● По директно ползвани първични източници: изкопаеми - твърдо гориво, газьол, 

пропан бутан  и др.; биомаса /пелети, брикети/; природен газ; от ВЕИ общо и по 

видове – аеротермална енергия, соларна за електричество (фотоволтаици), 

соларна за топлинна енергия, геотермална енергия; 

● По вторични източници - електрическа енергия доставяна от общата мрежа (за 

отопление и за уреди); топлоенергия от „Топлофикация". 

 

Фокус на това моделиране са мерките за подобряване на енергийната ефективност на 

сградния фонд, постижими от страна на крайния потребител, и затова не са предмет на 

анализа промените във времето на първичните източници за производство на 

електроенергия, подавана от националната мрежа и пр.  

 

Освен индикаторите за потребление в битовия сектор, за всяка ГЕ в модела са изведени и 

стойности на индикатори за спестявания на количества енергия от намаляване на 

специфичните разходи при прилагане на мерки за топлоизолация и подобряване на 

технологиите в сградите, измерени отново в МВтч/годишно.  

 

Моделът е надграден с тривариантни прогнози за битовото потребление във всяка ГЕ по 

декади – за 2030, 2040 и 2050 г. Съобразно поставените цели за енергийно развитие в 

общината са определени стойности на индикаторите за потребление към 2050 г., при 

отчитане на възможностите и тенденциите за изграждане дотогава на нови сгради, за 

реновация на съществуващите сгради и за тяхното технологично преоборудване с ново, 

с по-висок клас на ефективност, и за постепенна промяна на енергоизточниците в 

посока по-зелена енергия. На тази основа в сценариите за енергийно развитие са 

заложени и стойности на индикатор възможни спестявания за всяка ГЕ. Спестяванията 

се отчитат като намаление за определяне на крайната сумарна стойност на 

моделираното прогнозно потребление в съответната ГЕ. Стойностите на 

индикаторите в тяхната взаимовръзка насочват към постигане в различна степен на 

целите при трите варианта, съобразно други условия и външни фактори, като степен на 

икономическо развитие, ефикасно управление и др.  

 

За ГИС портала на Софияплан е разработена интерактивна карта със сценариите. Карти, 

отразяващи отчетени стойности на индикаторите за 2015-2017 г., и подробният 

текст на разработката са дадени като самостоятелни приложения.  

 

Разработката дава добра информационна основа с подробност на ниво квартал, 

подходяща за преценки при прилагане на политиките на СО чрез: 

● Планиране и програмиране на специфични действия за  подобряване на енергийната 

ефективност и общия СО2 отпечатък;  

● Обосновка и конкретно териториално насочване на мерки за чистотата на въздуха;  

● Изработване на общински специфични правила с допълнителни изисквания за 

енергоснабдяване и енергийна ефективност към ПУП и инвестиционните проекти; 

● Изработване на задания за устройствени схеми и планове с включване на такива 

изисквания;  

● Планиране и оразмеряване на инфраструктурата с обществено значение – мрежи и 

съоръжения за електроснабдяване, газоснабдяване, топлоснабдяване;  

● Устойчиво енергийно управление на общинските имоти и сгради; 

● Устойчиво развитие на “Топлофикация София” с въвеждане на иновации и 

инсталации за ВЕИ; 

● Идентифициране на подходящи квартали за стимулиране локалното използване на 

ВЕИ и улесняване създаването на енергийни кооперативи. 

 

I.5.3.16. SWOT анализ 

Силни страни 

● София - регионален енергиен възел от най-висок ранг  

● Наличие на развита общинска инфраструктура и система за производство на 

енергия и мрежа за централно топлоснабдяване с минимализирани вредни емисии   

● Наличие на общинско дружество “Топлофикация” ЕАД, работещо под контрола на СО  

● Наличие на развита газоразпределителна мрежа и газоснабдяване в голяма част от 

територията, неподходяща за топлофициране  

● Наличие на проектна готовност за изграждане на нова магистрална връзка на газов 

интерконектор България-Сърбия  

● Наличие на сигурна електропреносна и електроразпределителна мрежа и осигурено 

електроснабдяване на всички урбанизирани територии, с потенциал за по-голямо 

натоварване от актуалното  

● Техническа и кадрова обезпеченост на критичната енергийна инфраструктура на 

територията на Столична община  

● Наличие на планове за действие при кризисни ситуации като прекъсване на 

доставки на природен газ, резервирано захранване с електроенергия и други  

● Наличие на природни ресурси за ВЕЦ, ФЕЦ, соларни и геотермални инсталации  

● Наличие на действащи ВЕЦ, ФЕЦ и соларни инсталации за БГВ, за използване на газ 

от отпадъци 
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● Налични политическа воля и общински стратегически документи за устойчиво 

енергийно развитие, базирани на действащи европейски и национални политики за 

увеличаване на енергийната сигурност, предприемане на мерки за енергийна 

ефективност и използване на ВЕИ  

● Наличие на управленски и административен опит при прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и използване на ВЕИ с доказан резултат и въздействие  

● Мерките в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ имат 

силен социален ефект (по отношение на енергийната бедност) и екологичен ефект 

(по отношение на намаляване на някои замърсители и фините прахови частици) 

 

Слаби страни 

● Недостатъчно бързо навлизане на новите технологии   

● Недостатъчен наличен ресурс за навременна рехабилитация на съществуващата 

инфраструктура и производствени мощности, както и за разширяване на 

инфраструктурата за снабдяване с топлинна енергия и газ  

● Недостатъчно използвани местни ресурси на ВЕИ  

● Голям дял от сградния фонд в лошо състояние и с ниска енергийна ефективност  

● Недостатъчна кадрова и ресурсна обезпеченост на СО за анализи, планиране и 

прилагане на мерки за енергийна ефективност   

● Недостатъчно отделян ресурс за предварителни анализи, проучвания и иновативни 

решения 

● Липса на проектна готовност за обекти от енергийната инфраструктура и 

сградния фонд   

● Ниско техническо ниво на автоматизация и контрол в някои сектори – като 

отопление на сградния фонд, улично осветление и други, и недостатъчно 

използване на наличните възможности   

● Нискоефективно използване на енергийните ресурси в индивидуални отоплителни 

уреди при около 55 000 ( близо 8%) домакинства, използващи дърва за огрев и 

въглища   

● Недостатъчно използване на ефективни анализи, разяснителни кампании и 

инструменти за насърчаване на по-широкото навлизане на ВЕИ за собствено 

потребление или производство, както и за насърчаване на енергийните 

кооперативи  

● Недостатъчно амбициозни и координирани помежду им стратегически документи и 

бизнеспланове на комуналните предприятия и ограничено използване на 

собствените ресурси на СО 

 

 

Възможности 

● Намаляване на енергийната зависимост от изкопаеми горива и замърсяването на 

околната среда при същевременно подобряване на средата на обитаване на 

сградите и топлинния комфорт 

● Подкрепа за навлизане на нови технологии в областта на енергетиката, 

енергийната ефективност и използване на ВЕИ, вкл. свързаните с тях ИКТ, за по-

ефективно използване на ресурсите и интелигентни градове  

● СО - пионер и лидер в използването на съществуващия значителен потенциал ВЕИ, 

като геотермална и аеротермална, слънчева, от биомаса, енергията на водата от 

питейния водопровод и други  

● Привличане на експертиза от научно-изследователски институти, университети, 

неправителствени организации и професионални сдружения, с капацитет да 

предложат приложими и ефективни иновации  

● Създаване на облекчени условия за инсталиране на системи за оползотворяване на 

ВЕИ и подкрепа за създаване и задържане на човешките ресурси за това  

● Овладяване на урбанистичния растеж при разумно уплътняване на градската среда 

и внедряване на съвременни подходи, стандарти и технологии за осигуряване на 

енергия за сградния фонд - за битово потребление, за услугите и производството  

● Осигуряване на гъвкавост и устойчивост по отношение на ресурси като 

отпадъчна биомаса, органична фракция на отпадъците, утайки от пречистване на 

отпадъчни води, геотермална енергия и източници на минерална вода  

● Постепенна промяна на енергийния микс и преминаване към по-широко използване 

на ВЕИ, отпадъчна биомаса и отпадна топлина  

● Внедряване на допълнителни високоефективни мощности – когенерация, 

фотоелектрични и геотермални централи и други  

● Подмяна на нискоефективни колективни или индивидуални отоплителни уреди със 

съвременни, използващи аеротермална енергия или биомаса за домакинствата, 

както и разширяване на газопреносната мрежа  

● Съществуващи финансови механизми и програми за подпомагане на мерки за 

енергийна ефективност и подобряване на качеството на атмосферния въздух  

● Възможности за привличане на частни капитали чрез публично-частни 

партньорства и кооперативи за финансиране на енергийни централи и мрежи 

базирани основно на ВЕИ  

● СО с проактивна позиция и принос за внедряване на интелигентни системи за 

управление и баланс на електроенергийното производство и потребление от 

общите мрежи за постигане на гъвкавост и сигурност на доставките на 

територията  
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● Столичната топлофикация – с водеща роля за баланс на енергийния пазар и 

подобряване на екологичните параметри на средата; 

 

Заплахи 

● Международни финансови и икономически кризи, засягащи сигурността на 

доставките и водещи до увеличаване на цените на енергийните ресурси  

● Възникване на технически и пазарни трудности, свързани с осигуряване на 

енергийни ресурси, включително електроенергия, природен газ, биомаса 

● Възможни промени в националната политика, която може да засегне определени 

сектори като комбинираното производство на енергия, преноса и разпределението 

на газ, използването на устойчива горска биомаса и други  

● Недостатъчен ресурс за стимулиране и балансирано увеличаване на дела на ВЕИ в 

енергийния микс  

● Формиране на негативна обществена нагласа в резултат от недобре провеждана 

разяснителна кампания на дружества, като например за разпределение на 

разходите за отопление, използването на гориво от отпадъци, биомаса и други  

● Неправилно/ неустойчиво използване на някои ресурси, като горска биомаса, 

геотермална енергия (минерални водоизточници) и други  

● Сравнително чести промени в нормативната база  

● Климатични промени, природни бедствия и катастрофи и други   

● Непостигане на баланс между интересите на потребителите и производителите 

на енергия от различни източници  

● Прекратяване или намаляване на финансиране за някои инфраструктурни и други 

проекти по икономически или други причини и рискови фактори  

● Административни и други трудности при усвояване на средства за финансиране на 

инфраструктурни проекти  

● Липса на желание за промяна при крайните потребители и преминаване към по-

широко използване на ВЕИ   

● Бизнес и финансови затруднения, липса на ликвидност и други проблеми за 

комуналните предприятия, породени от натрупани задължения, кризисни ситуации 

и висока аварийност и други фактори  

● Недобър баланс и възможни сривове на общата електроенергийна мрежа поради 

увеличения дял на ВЕИ, зависещи от фактори като температури на въздуха, 

количество слънцегреене, валежи и пр., в съчетание с неблагоприятен режим на 

потребление. 

 

  


