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Слънчеви топлофикации: първите стъпки на Варна  
в полза на българските региони 

 

Слънчевите топлофикации – системи за добив на енергия от слънцето за 
отопление на жилищни и обществени сгради – крият огромен потенциал за 
България, една от най-слънчевите държави в Европа. Морската столица на 
страната – Варна е сред първите, изследвали задълбочено потенциала на 
екологично чистата технология за отопление у нас.  
 

„За новия програмен период на ОП „Околна среда 2014 – 
2020 г.“ Община Варна има сключен договор с 
Министерството на околната среда и водите за 
актуализация на общинската Програма за качеството на 
атмосферния въздух. Ще бъде изготвен план за действие с 
конкретни мероприятия, основно за намаляване на 
вредните емисии от транспорта, отоплението, 
промишлеността и др. Считам, че в този план може да 
намери отражение и приложението на технологията на 
слънчевите топлофикации,” казва арх. Виктор Бузев, главен 
архитект на Община Варна.   

Към началото на 2017 г. топлофикационното дружество на  
Варна –  Веолия Енерджи Варна ЕАД – доставя отопление и 

битово горещо водоснабдяване до 10 000 апартамента на граждани и 45 стопански 
предприятия и общински обекти (училища, детски градини и др.) във Варна, по данни 
на Община Варна. Тези обекти са разположени в районите Младост, Трошево, 
Възраждане, Кайсиева градина. Така към днешна дата топлопреносната мрежа покрива 
12% от града, уточняват от компанията.  
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Потенциалът за развитие на топлофикационната мрежа в морската столица 
предполага доразвиване на услугите по доставка на отопление и битово горещо 
водоснабдяване в тези райони до достигане на максимално уплътняване от 24 000 
топлофицирани апартамента, според арх. Бузев. На същата територия има и общински 
и стопански обекти, които могат да бъдат присъединени към мрежата.  

“Веолия Енерджи Варна ЕАД има интерес към всички 
проекти, които са устойчиви, не замърсяват околната среда 
и носят дългосрочна полза за обществото и за компанията,” 
казва Любомир Костов, ръководител „Работа с клиенти и 
развитие“, Веолия Енерджи Варна. “Слънчевите 
топлофикации са бъдещето, за което колегите инженери от 
Дания вече са доказали, че е устойчиво и че от тях печели 
цялото общество”. По думите му, технологията е особено 
интересна за Североизточна България, където освен добро 
слънцегреене има и и сравнително постоянни ветрове, които 
раздухват облаците и дават възможност за повече слънчеви 
часове при равни други условия.   

Намеренията на компанията са насочени предимно към 
децентрализираните системи за осигуряване на топлоенергия. „Днешната икономика не 
позволява безкрайно разширяване на топлопреносната мрежа. Това не е ефективно. 
Много по-смислени са децентрализираните проекти, които се състоят в малки районни 
централи, захранващи от един жилищен вход до няколко блока. Тази година ние се 
готвим да пуснем няколко пилотни проекта по тази технология. Децентрализираните 
проекти нямат ограничение, с тях можем да покрием цялата територия на града – и не 
само на нашия град,” разяснява Любомир Костов.   

Предимствата от подобен подход за жителите на града включват:  

 по-висока ефективност на инсталацията, а от там и по-ниски разходи; 

 повече безопасност; 

 по-здравословна среда в сравнение с методите на отопление, които използват 
технологии, генериращи шум, емисии и т.н. 

 висока степен на автоматизация: потребителят няма ангажимент по палене, 
поддържане на горене, профилактика, обслужване, поддръжка; 

 дълъг живот на инсталацията (30-50 години при централните тръбни инсталации, 
в сравнение с максимум 10-годишния живот на един апартаментен климатик). 

Тези ползи са оценени високо и на друго знаково място във варненския регион. 
“Слънчевата енергия е източникът с най-голям потенциал в сравнение с всички други 
източници на чиста енергия у нас – вятърните паркове, биогенераторите и всички 
останали,“ подчертава инж. Димитър Станев, заместник-директор бизнес-развитие в 
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„Албена“ АД, собственик на едноименния курортен комплекс. „Това е причината, поради 
която слънчевата енергия заема централно място в цялостната политика на 
„Албена“ АД за устойчиво развитие“.  

В комлекса има 1500 квадратни метра термални слънчеви колектори. Най-голямата 
централа от този вид е с площ от 300 квадратни метра.  

„От слънчевите инсталации върху отделни обекти има полза и то огромна. Тя се 
усеща веднага - още в същия сезон, след като бъдат монтирани,“ допълва инж. Станев. 
Топлинната слънчева енергия е в състояние да покрива над половината от 
потреблението на топлоенергия в съответната сграда и дори до 72%, сочи практиката в 
комплекса. „Това е реално измерен и документиран резултат: 72% от топлоенергията 
за битова гореща вода ние покриваме от слънцето за един от нашите обекти“, 
категоричен е Димитър Станев.  

Морската столица Варна, курортът „Албена“ и целият североизточен регион – това 
далеч не е единствената област у нас, която може да се възползва пълноценно от 
технологията на слънчевата топлофикация. „У нас има планински градове, равнинни 
градове, градове до морето – възможни са най-различни инженерни решения за 
слънчеви топлофикации,“ казва още Любомир Костов.  
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Политика за намаляване на вредните емисии 

 

– Национална стратегия 

Рамковата конвенция на ОН по изменение на климата и Протоколът от Киото 
обуславят националната политика на 
България в областта на намаляването на 
емисиите на парникови газове.  

Анализът на официалните данни от 
националните инвентаризации за периода 
до 2015 г. спрямо целта от Киото показва, 
че излъчванията на парникови газове в 
България са намалели значително 
сравнение с базовата 1988 г. През 2015 г. 
са емитирани общи емисии на парникови 
газове – 61 483 Gg CO2-екв., по данни на 
Изпълнителната агенция за околна среда.  

На фона на тази тенденция едно от 
големите предизвикателства е намаляването на вредните излъчвания в енергийния 

сектор – източник на 74,2% от 
агрегираните емисии на 
парниковите газове за последната 
година на инвентаризация (2015 г). 
Най-голям дял от емисиите на 
парникови газове имат горивните 
процеси за производство на 
енергия –  66,4% от сумарните 
емисии на сектора.  

Ключова за намаляване на 
парниковите газове в страната се 
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явява възобновяемата енергия. В рамките на общоевроейската политика за развитие 
на ВЕИ целта за България е определена на 16% дял на енергията от възобновяеми 
източници в крайното енергийно потребление към 2020 г.  

Фините прахови частици в градската среда остават сериозен проблем за общините в 
България. На 5 април 2017 г. Европейската комисия осъди България в съда на ЕС в 
Люксембург заради неизпълнение на задълженията по прилагане на законодателството 
на ЕС по отношение замърсяването на въздуха. Нарушението на страната ни обхваща 
всички шест агломерации в страната. Делото на ЕК срещу България относно мръсния 
въздух бе заведено на 14 
септември 2015 г. 

Като основен източник на фини 
прахови частици данните на 
Изпълнителната агенция по 
околна среда сочат битовото 
отопление, най-вече 
индивидуалните котли на твърдо 
гориво (въглища, дърва и др). 
„Битовото отопление е основен 
източник на фини прахови 
частици, емитирайки 52% от 
общото количество ФПЧ10 и 80% 
от ФПЧ2.5, изхвърляно в 
атмосферата,“ гласи последният 
доклад на ИАОС за емисиите на вредни вещества във въздуха.  

 

– Регионална стратегия - Варна 

Община Варна изпълнява политика по намаляване на въглеродните емисии, 
елиминиране на източниците, където това е възможно, както и мероприятия по 
пречистване на атмосферния въздух на територията на Общината. В изпълнение на 
тези политики Община Варна работи в следните насоки: 

- По ОП „Околна среда 2013-2017г.“ е изградено Регионално депо за третиране на 
отпадъци; 

- Подмяна на горивната база на общински обекти – основно училища, детски градини, 
детски ясли, социални домове и др. с по-малко замърсяващи горива – природен газ или 
термопомпи; 

- Изготвена е стратегия за енергийна ефективност и саниране на сгради на 
територията на Община Варна; 

- Обновяване на градския транспорт – по проект „Интегриран градски транспорт на 
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Варна“; 

- Изграждане на велоалеи като алтернативен начин на придвижване; 

- Поддържане на зелените площи, изграждане на нови, реализиране на 
компенсационни програми с едроразмерна растителност, улавяща CO2. 
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Същност и технология на слънчевите  
топлофикации и ползи от тях 

 

Топлофикациите, захранвани от слънчева енергия, се състоят от 
слънчеви колектори за индустриално производство на топлинна енергия, 
сезонни буфери (топлинни акумулатори) и топлопреносна система.  
 

Модулите за слънчево подгряване на вода 
(слънчеви колектори) се свързват чрез тръбна 
мрежа във верига, през която протича работна 
течност: вода (или вода с гликол). През лятото тя 
достига температура до 80 градуса. В зависимост 
от потреблението, топлинната енергия се 
насочва или към потребителите - за директна 
употреба, или за затопляне на сезонните буфери 
за последващо използване на топлинната 
енергия.  

Ако добитата работна температура е ниска 
(например през зимата) – то работната течност 
се доподгрява чрез други термани източници.  

Екология 

Слънчевите топлофикации са изцяло 
екологичен източник на енергия. Използването на 
слънчевата енергия не води до отделяне на 
фини прахови частици, парникови и вредни 



Слънчеви топлофикации: екология и  

енергийна независимост за българските региони  

8 

газове. Това означава чист въздух за жителите на районите, които разчитат на 
слънчеви топлофикационни мрежи, опазване на околната среда и намаляване на 
факторите за изменение на климата.  

Изобилно слънчево греене 

Слънчевата енергия е достъпна и налична навсякъде и на практика безплатна. 
Страните от Южна Европа, сред които и България, се отличават с най-добри 
показатели на слънчево греене. Страната се радва на 1200-1600 kWh/m2 на година, по 
данни на Съвместния изследователски център при ЕК. 

Управляеми цени и енергийна независимост 

Комбинирането на слънчевата енергия в слънчева топлофикация с местен източник 
на топлина, например генератори, работещи с биомаса, би могло да осигури на 
потребителите пълна независимост по отношение на топлинната енергия. В подобна 
конфигурация цената на възобновяемата топлина е предвидима и балансираща: не 
зависи от цените на горивата. 

Стратегическо значение за Европа 

Топлофикациионните системи, базирани на екологични и устойчиви източници, могат 
да изиграят ключова роля за осигуряването на екологично чиста топлинна енергия в 
градовете. Все повече европейски страни разпознават технологията като крайъгълен 
камък в прехода към нисковъглеродна икономика.  

Показателен е фактът, че топлофикациите на екологични източници са основна част 
от плана на правителството на Великобритания за декарбонизиране на битовото 
отопление в страната. 320 милиона лири са предвидени за присъединяване на 
домакинства към топлофикационни системи до 2030 година.  

Потенциалът на екологичните топлофикации е добре разпознат и в Германия: там 
вече има 23 действащи слънчеви топлофикации с общо 49 600 квадратни метра площ 
на колекторните полета. Капацитетът им е 34,7 MWth.  

В най-висока степен развити са слънчевите топлофикации в Дания. В страната има 85 
топлофикационни мрежи, захранвани от соларна топлинна енергия. Датската 
Асоциация на топлофикациите регистрира един милион квадратни метра колекторна 
площ още през септември 2016 г. 
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Пазарна ситуация, предизвикателства  
и потенциал в България 

Топлофикационни услуги 

Към момента преобладаващата част от топлофикационните дружества в България 
използват изкопаеми горива за добиване на топлинна енергия: предимно природен газ, 
но също и въглища.  

Всички топлофикации са от когенерационен тип. Отпадъчната топлинна енергия от 
производството не електроенергия се подава за районно отопление. Такава е 
практиката в топлофицираните градове в страната. Преносният работен флуид е 
гореща вода под налягане с висока температура (над 100 градуса Целзий).  

Слънчева енергия не се използва в централизираните 
топлофикационни мрежи.  

Общо около 2 милиона потребители използват 
отоплителните услуги на топлофикационни дружества в 
България, обобщава инж. Петър Камбуров,  експерт 
устойчиви енергийни решения при Института за 
нулевоенергийни сгради.  

С изключение на няколко проекта с европейско 
финансиране на колективни слънчеви термични инсталации 
за топла вода към топлофицирани сгради с абонатни 
станции в София и Габрово, топлофикациите не предлагат 
„зелена“ енергия за отопление и топла вода. 

Средната цена на 1 MWh топлинна енергия е около 40 евро.  
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Слънчеви колектори за битови нужди 

Значително по-познати са маломерните термални слънчеви системи за осигуряване 
на отопление и битова топла вода. Пазарът на слънчеви термични инсталации за топла 
вода за битови нужди е добре развит и бележи устойчив ръст през последните 10 
години. 

Множество дистрибутори и локални производители в България предлагат оборудване 
за топлинни слънчеви инсталации. До 2016 г. общата площ на инсталираните соларни 
термални системи е около 120 000 квадратни метра. Най-голям дял от ръста на 
слънчевите системи заемат обществените сгради и промишлени предприятия 
финансирани главно по различни европейски програми. Инвеститорите и 
предприемачите на новите сгради и хотели са над 90% от купувачите на слънчеви 
инсталации.  

Почти 100% от инсталираните соларни топлинни системи са за локално производство 
на топла вода.  
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Топлофикациите не фигурират сред клиентите на слънчеви термични системи.  

Нормативна рамка 

От законодателна гледна точка Националната енергийна стратегия и Законът за 
енергетиката за ключовите документи, които определят правната рамка за кратко-, 
средно и дългосрочни национални, регионални и общински програми и планове за 
развитие на конкурентоспособни доставки на енергия, повишаване на енергийната 
ефективност на сградния фонд, употребата на възобновяема енергия и опазването на 
околната среда. Заедно с тях могат да се прилагат регионални, областни и общински 
политики и програми за енергетика и възобновяема енергия, развитие на сградния 
фонд, опазване на околната среда.  

Законът за енергетиката дава възможност потребителите на топлинна енергия в 
сграда - етажна собственост, да могат да купуват топлинна енергия от доставчик, 
избран с решение на общото събрание на етажната собственост. За избора се съставя 
протокол съгласно Правилника за упражняването, реда и надзора в етажната 
собственост (чл. 149а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) (1). Това дава 
законова рамка за създаване на конкурентен пазар на по-евтина топлинна енергия 
произведена от ВЕИ, в частност от слънчеви топлоцентрали. Доставчици на топлинна 
енергия са юридически лица, регистрирани като търговци по българското , които 
отговарят на условията за финансово гарантиране на сключваните от тях сделки с 
топлопреносното предприятие. 

В закона за енергетиката (ЗЕ) са регламентирани правните възможности за 
производство на топлинна енергия от ВЕИ, както и условията за присъединяване към 
съществуващи топлопреносни мрежи и предприятия.  

В контекста на слънчевата топлофикация, този закон създава условията за 
диверсификация на топлинните източници за централизирано топлоснабдяване, 
респективно за конкуренция сред производителите и доставчиците на топлинна енергия 
и крайна сметка в интерес на крайния потребител.  

Съгласно текущите регулации за топлофикационните дружества, на 
топлофикационните дружества не е наложен задължителен дял на възобновяемата 
енергия в общия енергиен микс. Все пак националните регулации относно енергийната 
ефективност на сградния фонд работят в полза на технологията на слънчевите 
топлофикации.  

Тъй като текущите топлофикации използват природен газ и въглища, които не могат 
да се считат за ВЕИ, слънчевите топлофикации са една от големите пазарни 



Слънчеви топлофикации: екология и  

енергийна независимост за българските региони  

12 

възможности за развитие на зелената енергия в България. Към момента е налице 
известно забавяне на пазара поради факта, че заложената национална цел за развитие 
на ВЕИ за България – 16% - вече е постигната чрез изграждането на местни големи  PV 
паркове и ветроенергийни ферми до 2016 г.  

Емблематични проекти 

- Европейски проект Staccato – Интеграция на слънчеви термични системи в 
топлофикационната система на гр.София, район Оборище (www.staccato-oborishte.eu) 

Бенефициенти: 4 многофамилни сгради, Детска градина 60, Болница ИСУЛ  
Очакван икономически ефект: над 50% икономии от топлинна енергия за топла вода 

за битови  нужди. 

- Интеграция на слънчеви термични инсталации за топла вода в 
топлофикационната система на гр.Габрово 

Бенефициенти: Детска градина „Явор“ и детска градина „Слънце“ гр.Габрово 
Очакван икономически ефект: над 60% икономии от топлинна енергия за топла вода 

за битови  нужди. 

Икономически аспекти 

При настоящите нива на цените на енергията, енергоносителите, инвестициите за 
компоненти на слънчеви термични инсталации, кредитните условия на местните банки 
и инфлацията сроковете на откупуване за слънчеви термични инсталации без сезонна 
акумулация са в диапазона 9-12 години. 

Съществени фактори влияещи върху рентабилността на подобни проекти са: 

 Климатичният регион в страната; 

 Графиците на топлинните товари и потреблението на топлинната енергия в 
годишен разрез; 

 Нивото на топлинна защита на сградите и капацитет на сградните инсталации за 
нискотемпературно отопление и автоматизирано динамично регулиране във функция 
от външната и вътрешните температури; 

 Продажна цена на топлинната енергия от слънчеви термични източници 30 и 
повече % по-ниска от сегашна средна цена от 40EUR/MWh на топлофикациите; 

 Лихвен процент върху кредите не по-висок от 8%; 

 Експлоатационен живот на слънчевите колектори и топлопреносните мрежи до 
консуматорите или съществуващи топлопреносни мрежи не по-кратък от 25 години; 
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 Минимална инвестиция във върховият топлоизточник 

 Минимални инвестиционни разходи за изграждане на площадката на колекторно 
поле, топлинен акумулатор и топлопроводи ; 

 Минимални експлоатационни разходи по акумулацията и преноса на слънчевата 
топлинна енергия (топлинни загуби, ел.енергия за помпена циркулация, поддръжка и 
консумативи) и др.     

Предизвикателства за SDH  

Липсата на регулации относно слънчевите топлофикации е едно от големите 
предизвикателства пред изграждането на SDH системи у нас. В нормативната уредба 
отсъстват специфични технически изисквания, например в действащата Наредба 15, 
към проектирането и присъединяването към съществуващи топлопреносни мрежи на 
слънчеви термични централи и топлопроводи, разяснява инж. Камбуров.  

Недоволството на крайните потребители от някои съществуващи топлофикационни 
дружества и качеството на тяхната услуга е друга трудност, която следва да се 
преодолее. В продължение на над 25 години в страната е натрупано обществено 
недоверие към услугите за централизирано топлоснабдяване. 

Основните причините за това негативно отношение на крайните потребители на 
топлинна енергия са: 

1. Висока средномесечна цена за отопление и топла вода спрямо жизнения стандарт 
на населението 

2. Неясен начин на отчитане, ценообразуване и разпределение на потребената 
топлинна енергия 

3. Колективни сградни инсталации с вертикални тръбни клонове, преминаващи през 
групи от жилищни или общи помещения и невъзможност за точно и обективно  отчитане 
и разпределение на общите разходи на топлинна енергия 

 Липсата на теоретични познания и практически опит в проектирането, 
изграждането и поддръжката на широкомащабни слънчеви топлофикации също е 
предизвикателство за инициатори на подобни проекти. В това отношение Институтът за 
нулевоенергийни сгради може да съдейства за досег до експертно ноу-хау и 
практически напътствия от страните с най-богат опит в изграждането на слънчеви 
топлофикации в Европа.  
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 Липсата на отоплителни инсталации в жилищните и обществените сгради в 
региони без развита топлофикация е бариера пред развитието на технологията на 
слънчевите топлофикации у нас.  

 Липса на местния пазар на евтини и с дълъг експлоатационен живот слънчеви 
топлинни колектори също е предизвикателство за потенциалната реализация на 
слънчеви топлофикации. Необходимо е понижаване на цената на самите соларни 
колектори, защото понастоящем срокът на откупуване на инвестицията все още е 
твърде дълъг, подчертават от Веолиа Енерджи Варна.  

 Нуждата от резервен енергиен източник е ключов фактор, който следва да бъде 
взет предвид при планирането и проектирането на слънчева топлофикация. При 
отсъствие на сезонен буфер за съхранение на топлоенергията от летния период за 
потребление през зимния сезон резервиращият източник трябва да е с капацитет, 
годен да покрива 100% от максималния товар в мрежата; при това положение би се 
обезмислила инвестицията в слънчево колекторно поле, разясняват от варненското 
топлофикационно дружество.  

 Високата цена на земята в случаите на изграждане на наземно колекторно поле 
за слънчева топлофикация също е предизвикателство за реализацията на SDH 
системи.  

 Таксите за преминаване на топлопроводи през общинските междублокови 
пространства в някои общини биха могли да окажат силно влияние върху крайната 
клиентска цена на топлинната енергия от слънчеви топлофикации. „През последните 2 
години стойността на таксите за преминаване надхвърлиха стойността на 
топлопровода, за който се плащат тези такси,“ посочват от Веолиа Енерджи Варна.  
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Институт за нулевоенергийни сгради: експертиза и  
ноу-хау за слънчевите топлофикации 

 

Технологията на слънчевите топлофикации се развива в България от Институт за 
нулевоенергийни сгради – научно-изследователски център с екип от утвърдени 
специалисти в областта на инженерните науки, топлоинженеринга, климатизационните 
системи, архитектурата, проектирането на съвременни нулевоенергийни сгради. Сред 
основните цели на ИНЕС е да развива технологии, ноу-хау и стратегии за 
нисковъглеродни и енергийно независими жилищни райони.  

Консултативният съвет на ИНЕС се състои от разширен експертен състав, който 
подпомага процесите на развитие на технологиите и политиките за енергийно 
независими общности във всичките им аспекти. Консултативният съвет включва 
специалисти от различни области, включително държавна аднимистрация, бизнес, 
енергетика, икономика, екология, урбанизъм и др. Консултативният съвет заседава 2 до 
3 пъти в годината.  
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Популяризиране и развитие на слънчевите топлофикации  
в България до момента 

 

––  Опитът на Марстал – градът в Дания, който се счита 
за пионер в развитието на слънчевите топлофикации – бе 
представен за първи път в България през февруари 2016 г. 
от Института за нулевоенергийни сгради на конференция, 
която събра над 160 специалисти в София. Специален гост 
на форума бе Лео Холмс, един от създателите на 
технологията „слънчева топлофикация“ и главен инициатор 
на проекта в Марстал, Дания.  

Особен интерес по време на представянето предизвика 
фактът, че слънчевата топлофикация е собственост на 
самите 1600 домакинства в града. За да използват 
технологията, всички те са обединени в сдружение.  
Кооперативът е изтеглил нисколихвен банков кредит за реализацията на системата. 
Това е възможно и благодарение на решението на местната община да гарантира 
заема. Сега общността използва слънчева енергия, за да топли домовете си, и 
благодарение на спестяванията изплаща заема си, след което ще остане пълноправен 
собственик на слънчевата топлофикация и ще използва енергията безплатно. 

––  Първото изследване на потенциала на 
слънчевите топлофикации в България бе 
реализирано от Института за нулевоенергийни сгради 
през лятото на 2017 г. Стана ясно, че до 70% от 
топлинната енергия за жилищните блокове във Варна 
може да се добива от слънцето – чрез слънчеви 
топлофикации. За жителите на Варна това е огромна 
възможност за осигуряване на екологично чиста 
топлинна енергия без вредни емисии и фини прахови 
частици, както и независимост от вноса на горива.   
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За да се постигне максимален ефект от приложението на 
слънчевите топлофикации в квартала, жилищните сгради 
следва да са санирани (топлоизолирани). „Калкулациите 
показват, че след топлоизолиране на сградите консумацията 
на енергия на домакинствата ще достигне 85 киловатчаса на 
квадратен метър на година“, казва арх. Димитър Паскалев, 
основател и ръководител на Института за нулевоенергийни 
сгради.   

В проучването на ИНЕС са обхванати 69 жилищни блока с 
обща застроена площ от 285 000 кв. м. в квартал „Кайсиева 
градина“ във Варна, където липсва централизирана 
топлофикационна мрежа. Основен източник на битова 
топлинна енергия в момента са електрически печки и 
климатици:  
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Топлофикационните слънчеви колектори могат да се монтират по плоските покриви на 
жилищните блокове, където разполагането им е най-подходящо съобразно интензитета 
на лятното слънчево греене.  

Термални колектори могат и да се интегрират и във външните стени на блоковете – по 
„калканите“ на южните фасади, бидейки част от топлоизолацията:  
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Анализът на Института за нулевоенергийни сгради показва още, че една потенциална 
инвестиция в слънчева топлофикационна система в България може да се изплати в 
рамките на 10-12 години. След този период потребителите на мрежата ще черпят 
безплатна енергия от слънцето.  

 

––  Първото за България обучение за проектиране и изграждане на слънчеви 
топлофикации бе проведено през лятото на 2017 година от ИНЕС. То се състоя в 
рамките на „Черноморски дни на интелигентната енергия“ на 21 юни в ТУ-Варна. 

Инициативата бе на Областна администрация – Варна и бе организирана от 
Асоциация на българските черноморски общини и Черноморска регионална агенция за 
управление на енергията в качеството им на подкрепящи структури на Споразумението 
на Кметовете и в партньорство с Институт за нулевоенергийни сгради, Национално 
сдружение на общините в България, Агенция Софена, Технически университет – Варна 
и Черноморски изследователски енергиен център. 

На обучението присъстваха архитекти, урбанисти, еколози, ОВК инженери, 
инвеститори от енергийния сектор, специалисти от топлофикационните дружества, 
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домоуправители и асоциации на потребителите, ръководители на общински агенции и 
др. 

 

Специален гост на обучението беше 
Пер Алекс Сьоренсен, специалист с 
над 30 г. опит в разработване и 
внедряване на интелигентни 
топлофикационни отоплителни 
системи, енергийно планиране, 
енергийна ефективност и проекти за 
възобновяема енергия в Дания и по 
света. От изключителна важност при 
изграждането на нови енергийни 
проекти е въвличането на 
обществеността в процеса на 
планирането, подчерта Сьоренсен. 
„Когато хората са въвлечени в 
процеса, те ще приемат промяната по-
добре. Трябва да бъде уважено 
правото им да изразят своето мнение“.  
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––  Веолия Енерджи Варна е в 
процес на анализ на 
потенциалната реализация на 
подобно топлофикационно решение в 
морската столица, стана ясно в края 
на лятото на 2017 г. „Изследваме 
потенциала за приложение на 
технологията във Варна, защото се 
стремим да диферсифицираме 
портфолиото от енергийни източници, 
които използваме – особено като се 
има предвид повишаването на цените 
на горивата, което 
наблюдаваме,“ заяви Любомир 
Костов, Любомир Костов, 
ръководител „Работа с клиенти и 
развитие“, Веолия Енерджи Варна. 

 

––  Технологията на слънчевите топлофикации е обект на изследване във 
водещия български черноморски курорт „Албена“. Той е известен с политиката си 
на устойчиво развитие с респект към опазването на околната среда. 
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Курортният комплекс се намира на границата на природния резерват “Балтата”. 
Строителството на нови сгради е силно ограничено, а голяма част от хотелите в 
комплекса са разпределени сред пояси от изобилна дървесна растителност. В 
ресторантите туристите се хранят със свежи плодове и зеленчуци, органично отгледани 
на по-малко от километър от масата - в собствените био-ферми на курорта. 
Органичните отпадъци от стопанствата пък захранват биореактор, който произвежда 
едновременно топло- и електроенергия. При потребление от 24 млн квтч годишно 
„Албена“ произвежда самостоятелно между 6 и 8 квтч. С генерираната електроенергия 
от биогаз инсталацията се отопляват и оражериите за зеленчуци.  

“Слънчевата енергия има огромен потенциал и ние се стремим да оползотворим него 
на първо място – той има централна роля в стратегията ни за устойчиво развитие,” 
казва Димитър Станев, заместник-директор бизнес-развитие в „Албена“ АД. При 

изграждането на слънчевите системи в комплекса определящ фактор е това какъв 
процент от енергията следва да бъде спестена. Това до голяма степен зависи от 
режима на експлоатация на съответната сграда. При целогодишно използваните  
сгради стремежът е колкото се може по-голям дял от първичната енергия да бъде 
спестена.  
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За момента обаче структурата на комплекса не позволява изграждането на голямо 
колекторно поле. Площите, подходящи за добив на слънчева енергия, са самите 
покриви на сградите в курорта. „Потенциалът при нас се определя от покривите, от 
геометрията им, изложенията, засенчванията и т.н.“  

В тази ситуация голямо предизвикателство за курортния комплекс е резервирането на 
слънчевите инсталации. „Особено важно е слънчевите колекторни системи да бъдат 
свързани помежду си, за да могат да се резервират взаимно. Точно това правят 
слънчевите топлофикации”. Свързването на отделните термални соларни системи в 
„Албена“ обаче е сложно поради физическото им разпределение. Поради това за 
момента резервирането на слънчевите инсталации разчита на отделни, прилежащи 
електрически водогрейни системи.  

В зависимост от производителя на слънчевите колектори възвръщаемостта на 
инвестицията в система за слънчева топлинна енергия варира между 5 и 11 години, 
сочи опитът на „Албена“ АД досега. „Ние се насочваме предимно към тези модели, 
които носят по-бърза възвръщаемост. Който желае да разчита на дългогодишно 
спокойствие, може да инвестира в производители, които гарантират продължително 
функциониране без нужда от специална поддръжка“.   
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––  В писмо до Столична община от март 2018 г. ИНЕС постави въпроса за 
изграждането на сънчеви топлофикации в столицата като решение за 
справяне с извънредно мръсния въздух в големия град.  

През февруари 2017 г. Столична община обяви своето намерение за поемане на 
общински дългосрочен дълг в размер на 67 милиона евро за изграждане на инсталация 
за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък. 
Институтът за нулевоенергийни сгради се обърна към ръководството на общината с 
въпроса, предвид вече задействаната съдебна процедура от страна на Европейската 
комисия срещу България заради неспазените задължения на страната ни по отношение 
качеството на атмосферния въздух, не е ли по-подходящо въпросните средства от 
подобен заем да се инвестират в изграждане на модерни топлофикационни мрежи в 
нетоплофицираните квартали на София, включително с интеграцията на съвременни 
технологии за нулевоемисийни източници на топлинна енергия.  
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Перспективи 

Пазарът на услугите от централизирано топло и студоснабдяване от 
слънчеви или други ВЕИ системи не е развит и представлява потенциална 
ниша, сочи анализът на Института за нулевоенергийни сгради. 
Положителен фактор за такова развитие е тенденцията в българската 
нормативна уредба за все по-висока степен на топлинна защита на 
сградите. Това е предпоставка за нарастване на дела на слънчевата 
енергия сред средствата за отопление. 

Гъстотата на населението в населените места и преобладаващият модел на 
съжителство в многофамилни жилищни сгради в съчетания с интензивността на 
слънчевото греене в страната предполагат, че около три четвърти от отоплението и 
подгряването на битова топла вода може да се осигурява от слънчева енергия.  

„Типологията на панелните многофамилни жилищни сгради 
е изключително популярна в България. Такъв тип постройки 
са налице както в големите градове с обширни квартали от 
множество панелни блокове, така и в голям брой по-малки 
населени места,“ казва арх. Димитър Паскалев, ръководител 
на ИНЕС.  

Един от регионите, силно заинтересовани от внеряването 
на слънчева топлофикация, е община Горна Малина – 
първата в България зелена община.  

Соларните топлофикации са технология, която може да 
донесе много ползи за всеки малък град в България, предвид 
изобилието от слънчево греене у нас, и това представлява особен интерес за Ангел 
Жиланов – кмет на Горна Малина – и неговия екип.  
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В края на юли 2017 г. кметът на Горна Малина проведе среща с група архитекти и 
инженери от сферата на слънчевите топлофикации. Те представиха детайлно 
предложение за иновативен проект за слънчева топлификация в града. Ако се 
реализира, това ще бъде първата слънчева топлофикация в България. Проектът 
предвижда 1000 слънчеви колектора и 6000 кубически метра сезонен буфер. 
Слънчевата топлофикация ще бъде достатъчна, за да осигурява отопление за три 
ключови обществени сгради в града: училището, детската градина и спортната зала на 

Горна Малина.  

Ръководството на Община Горна Малина е идентифицирало няколко сценария на 
финансиране на иновативния проект. В момента се работи по тях.  

„Амибициите ни са големи, но засега финансовото покритие е недостатъчно. Търсим 
всички възможности, които можем да използваме по линия на европейските фондове и 
др,“ казва кметът на общината Ангел Жиланов.  
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“Слънчева топлофикация може да бъде 
изградена лесно в малка община. Най-голямото 
предизвикателство е това, че трябва да се 
построи изцяло нова инфраструктура. В малките 
градчета няма съществуващи топлофикационни 
мрежи, затова е необходима допълнителна 
инвестиция за изграждане на 
тръбопроводите,“ обяснява арх. Милан Рашевски 
от ИНЕС. „От друга страна една новопостроена 
топлофикационна инфраструктура би била много 
по-модерна от съществуващите топлофикации в 
големите градове“.  

Слънчевата топлофикация е част от цялостна 
концепция за „център за зелени идеи“ в Община 
Горна Малина. Той ще има за задача да 
демонстрира екологичния живот на бъдещето. За 
проекта е предвидена територия с площ 837 декара – терен на бивше военно 
поделение. От тях 250 дка попадат в зоната НАТУРА 2000.  

В центъра за зелени идеи, по замисъл, следва да има демонстрационна зона с 
пасивна жилищна сграда и ферма за биопроизводство, наред с обучителен център за 
деца. Заедно с тях следва да се изградят и редица иновативни зелени проекти като 
слънчевата топлофикация.  

Очаква се центърът да е обект на посещения от ученически групи и изследователски 
екипи от цялата страна и от чужбина. „Желанието ни е хората да могат да дойдат тук и 
да видят на живо, да пипнат, да се докоснат до това, което ще представлява животът 
след 10 години - да изпреварим времето,“ казва Ангел Жиланов. За да е пълноценен 
демонстрационният ефект, проектът предвижда още електрифициран транспорт, 
мрежа от велоалеи, множество екопътеки.  

Енергийната стратегия на община Горна Малина предвижда драстичен енергиен 
преход към ново поколение източници на енергия. Тя има за цел постигане на пълна 
енергийна независимост на общината на база възобновяеми източници на енергия. 
Очаква се стратегията да е с времеви диапазон до 2030-2035 година.  

Наред с Община Горна Малина слънчевите термални системи ще намерят развитие и 
в „Албена“ АД, където натрупаният досега опит е отправна точка за нови и още по-
значими термални соларни проекти.  
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Проектът SDHp2m 
 

В рамките на проекта SDHp2m по програма Хоризонт 2020 региони и 
експерти си сътрудничат за развитие и приложение на новаторски 
политики и мерки за подпомагане на слънчевите топлофикации. 

Проектът включва 15 партньора от 9 региона в европейски страни и има за цел да 
подпомогне пазарното развитие на слънчевите топлофикации. Политиките и мерките за 
подпомагане, развити в рамките на проекта, ще бъдат предоставени като основа за 
развитие на слънчеви топлофикации в други европейски региони.  

Страните, участващи в проекта, са: 

 Австрия 

 България 

 Германия 

 Дания  

 Испания 

 Италия 

 Литва 

 Чехия  

 Полша 

 Словения 

 Франция 

 Хърватия 

 Швеция  

За допълнителна информация и резултати от проекта посетете уеб-страницата 
http://solar-district-heating.eu  и не се колебайте да се свържете с нас.  

 

 

 

 

 

 

Този проект е получил финансиране от програма Хоризонт 2020 на ЕС 
за развитие и иновации под грантов номер 691624.  

http://solar-district-heating.eu/

