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ОБЩИНА БУРГАС



Политики на град Бургас

• Бургас се присъедини към инициативата през 2008 г.
• В процес на разработване е SECAP

• Дългосрочна стратегия за енергийна ефективност на Община 
Бургас

• Дългосрочна стратегия за насърчаване използването на 
ВЕИ в Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС



Пречки и 
ограничения

Липса на 
публичност.

Недоверие 
м/у 

заинтересов
аните 

страни.

Липса на 
законодателство.

Страх да се 
направи първата 

крачка.
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ЕНЕРГИЙНИ ОБЩНОСТИ В БЪЛГАРИЯ



ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩИНА БУРГАС

- Споделяне на 
опита на 

енергийните 
общности в 

Европа;

- Създаване на 
контакти и 

възможност за 
съвместни 
действия.

- Подкрепа на 
гражданите в 

процеса на 
обновяване на 

жилищата;

- Безплатни 
енергийни одити;

- Мониторинг на 
средата на 

обитаване в 40 
апартамента.
- Обучения за 
граждани и 

домоуправители;

- Енергийни обследвания 
на публични и частни 

сгради;

- Възможност за 
инсталиране на 

фотоволтаични системи;

- Технически и анализ 
разходи ползи за 

приоритизиране на 
проекти и инвестиции.

Проект:

Cities powered by sun. 
Unlock the solar potential 

of Burgas and Piraeus. 
/SOLAR CITIES/ 

Техническа и
административна помощ
за конкретни модели с
потенциал да се развият
като енергийни
кооперативи:

- Обследване на
възможностите за
изграждане на
фотоволтаични
инсталации на 1 спортна
зала и панелни блокове
около нея. Потребяване
на генерираната енергия.
Модели за финансиране.

- Захранване с
електроенергия за
Индустриален парк
Бургас с енергия
генерирана от анаеробна
инсталация и соларен
парк.
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Project: Cities powered by sun. Unlock the solar potential of Burgas and Piraeus. /SOLAR CITIES/ 

Партньори: Община Бургас, Община Пирея, Българска соларна асоциация

Продължителност: 01.09.2021 – 28.02.2023

Проектът цели да подпомогне градовете да постигнат енергийните цели насочени към постигане на климатична
неутралност до 2050 год. Това би било възможно само чрез промяна на модела на генериране и доставка на
електроенергия до крайните потребители, взаимодействие м/у заинтересованите страни, премахване на
пречките за изпълнение на малки ВЕИ проекти за покриване на собствените енергийни нужди и подпомагащи
борбата с енергийната бедност.
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Project: Cities powered by sun. Unlock the solar potential of Burgas and Piraeus. /SOLAR CITIES/ 

Заснемане на територията на градовете Бургас и Пирея.

Обработка на информацията и разработване на ГИС слоеве.

Разработване на публична платформа за самооценка на енергийния потенциал на 
покрива на вашето жилище.

Подобни проекти: 

Соларна карта на гр. Лисабон - https://www.solis-lisboa.pt/mapa-solar-de-li/

Проект Слънчеви покриви на Google - https://sunroof.withgoogle.com/
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Project: Cities powered by sun. Unlock the solar potential of Burgas and Piraeus. /SOLAR CITIES/ 

Създаване на енергийни офиси в Бургас и Пирея

Насоки за изпълнение на малки фотоволтаични проекти.

Публичност, събития и обучения.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Ивайло Трендафилов

главен експерт в дирекция Стратегическо развитие, 

Община Бургас

i.trendafilov@burgas.bg

https://burgas.bg/
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