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1. Общи данни за общината 
 

 Община Долни Чифлик е част от Варненска област. На територията на общината, която 

се равнява на  485.15 km², живеят 19 925 души. Административен център е гр. Долни Чифлик. 

   

 
 

Фиг. 1. Община Долни Чифлик 

 Територията на общината е характерна с разнообразния си полупланински ландшафт 

който се спуска от височина 560м. над морското равнище, по билото на камчийския дял на 

Стара планина, през многобройните речни и морски тераси, разлива се по широката до 5 км 

Камчийска долина, за да завърши с пясъчните дюни по най дългата (над 10 км) плажна ивица 

по Българското Черноморско крайбрежие. Климатът е умерено-континентален с изразено 

черноморско влияние; средната годишна температура е 12
0
С. Зимата е сравнително мека, 

пролетта прохладна, лятото - сухо, слънчево и топло, есента - топла и продължителна. За 

продължителен период от време (над 115 дни) от средата на юни до края на септември 

климатът е изключително благоприятен за балнео и рекреационни процедури и таласотерапия.  

 Община Долни чифлик е от средно голям тип, с изключително богато климатично и 

биологично разнообразие, съчетано с добро географско разположение, но тя винаги е оставала в 

сянката на близко стоящите големи административни и промишлени центрове – Варна, Бургас, 

Девня и т. н. 

 

 Природните и географските дадености, както и придобивания с десетилетия 

професионален опит на населението в този район предопределят и икономическото развитие в 

региона. В община Долни чифлик предимно се развива дърводобивната и 

дървопреработвателната промишленост, туризма (включително ловния туризъм) и 

строителството. 

 

 Горските територии са 285331 ха, което е 58 % от общата територия на общината. На 

територията на общината развиват дейност две лесничейства : ДЛ “Старо Оряхово” и Държавна 

Дивечовъдна Станция  “Шерба” с. Горен Чифлик. 

Преобладаващите видове дивеч в ловните райони “Лонгоз”, “Самотино” и комплекс “Горска 

барака” са благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, заек, яребица и фазан. А 

преобладаващата морска фауна е представена предимно от сладководните риби –  шаран и 

каракуда 
 В източната част на Общината, в района на с. Шкорпиловци до местността „Пода”, както 

и в местността „Ботево” до гр. Долни чифлик са разкрити термални минерални води. Макар и с 

добри показатели, поради липсата на инвестиции, водите не се използват за балнеолечение. 



Всичко това – излазът на Черно море, р. Камчия, наличието на исторически обекти, 

биорезерватите и ловните стопанства, както и находящите се термални минерални води с 
с балнеоложко значение са изключителна предпоставка за развитието на различни видове 

туризъм. Нов момент със съществено значение за развитието на туризма и в перспектива е 

включването на голяма част от територията на общината в сферата на въздействие на 

общоевропейската програма НАТУРА 2000. 
Геоложките особености на Общината – наличието на находища на строителни материали – 

пясък, чакъли, глини и мергели за тухли са основна предпоставка за развитието на 

строителството 

С промишлено значение са находищата на 

- глини за тухли и керемиди при с. Гроздьово 

- мергели за тухли и керемиди в землището на с. Гроздьово 

- пясъци при с. Старо Оряхово 

 

 Добивът на инертни материали заема важна част от добивната промишленост на 

общината 

В Долни чифлик се произвеждат строителни изделия и елементи, алуминиева дограма и др. 

Гражданското и промишлено строителство се осъществява от едно общинско и двадесет и 

четири частни търговски дружества. 

 

 Най-голям дял от промишлеността, се пада на дърводобивът и дървопреработката. 

Предимно се произвеждат: паркет, фурнировани плоскости, мебели, дограма, дървени въглища 

Търговията и ремонтните услуги са добре развити, като мрежата от търговски обекти обхваща 

всички населени места 

На територията на Общината функционират две земеделски кооперации и 16 частни 

арендатора, които съвместно с Профилираната гимназия по селско стопанство стопанисват 

68 955 дка земеделска земя, разпределени както следва: 

-трайни насаждения 9 255 дка, в т. ч. лозя – 6080 дка 

-зърнени култури – 47 920 дка 

-маслодайни култури – 6180 дка 

-зеленчукопроизводство – 5 600 дка 

 

 Транспорт 

 Общественият превоз на пътници на територията на Общината се извършва от фирма 

„Варна бус 2000” ООД – гр. Варна – изпълнител на превозите по автобусни линии. Всички 

населени места имат достъп до общинския център, както и до гр. Варна. На територията на 

Общината се извършва и таксиметров превоз на пътници. На територията на Общината 

функционира ЖП мрежа представена от ЖП участъка – участък от ІІІ главна ЖП линия в 

района на спирка Нова Шипка с дължина 3,5 км. – удвоен, електрифициран. Общинската 

инфраструктура създава ограничения на местния бизнес, а също и на земеделските 

производители. Основните проблеми са свързани с транспортирането на произведената 

продукция и разпространението й в общината и пазарите извън нея, както и за прихождащите 

работници.   

 

 Водоснабдяване и канализация, обслужвано население от  

 пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води по общини  

                  Таблица 1 
Долни чифлик 2004 2005 2006 2007 

Потребена питейна вода от 
населението, свързано с общественото 
водоснабдяване - л/чов./ден.  

74  75  90  93  

Дял на обслужваното население от 
обществено водоснабдяване - %  

100.0  100.0  100.0  100.0  

Дял на обслужваното население от 
обществената канализация - %  

34.2  34.2  34.1  34.2  

Дял на населението на режим на 
водоползване от водоснабденото 

-  -  -  0.8  



население - %  

Дял на обслужваното население от 
ПСПВ - %  

89.5  89.6  89.6  77.4  

Дял на обслужваното население от 
СПСОВ - %  

34.2  -  -  -  

 

 

 Битови отпадъци през 2007 г. за общините Варна и Долни Чифлик 

            Таблица 2 
Област 
Общини  

Събрани 
битови 
отпадъци - т  

Събрани битови 
отпадъци на човек от 
обслужваното население 
- кг/чов./год.  

Дял на обслужва-ното население от системи 
за органи-зирано сметосъби-ране - %  

Област Варна  178116  390  99.7  

Долни чифлик  8840  455  100.0  

 

 

           Населението по населените места е както следва:  

           Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 От таблицата се вижда, че най-големите селища са: гр. Долни чифлик, с. Старо Оряхово, 

с. Гроздьово, с. Пчелник, с. Горен чифлик. Съответно, там се намират и по-големите общински 

сгради сгради – потребители на енергия. Населението на общината се запазва през годините 

около 19500 жители.  

 

 

 2004 2005 2006 2007 

Община Долни чифлик  19547 19534 19527 19354 

с. Булаир  149 150 152 154 

с. Бърдарево  114 110 106 98 

с. Венелин  809 813 834 798 

с. Голица  678 665 652 629 

с. Горен чифлик  1516 1501 1495 1475 

с. Гроздьово  2381 2406 2400 2400 

с. Детелина  655 660 656 655 

гр. Долни чифлик  6684 6662 6672 6643 

с. Кривини  113 116 113 115 

с. Нова Шипка  337 331 318 307 

с. Ново Оряхово  233 228 227 219 

с. Пчелник  1643 1642 1645 1616 

с. Рудник  534 521 511 503 

с. Солник  285 284 278 276 

с. Старо Оряхово  2693 2697 2726 2707 

с. Шкорпиловци  665 686 680 688 
с. Юнец  58 62 62 71 



Разпределение на жителите на общината по населени места 

(2007 г.)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

с.
 Б

ул
аи

р 

с.
 Б

ърд
ар

ев
о 

с.
 В

ен
ел

ин
 

с.
 Г
ол

иц
а 

с.
 Г
ор

ен
 ч
иф

ли
к 

с.
 Г
ро

зд
ьо

во
 

с.
 Д

ет
ел

ин
а 

гр
. Д

ол
ни

 ч
иф

ли
к 

с.
 К

ри
ви

ни
 

с.
 Н

ов
а 

Ш
ип

ка
 

с.
 Н

ов
о 

О
ря

хо
во

 

с.
 П

че
лн

ик
 

с.
 Р

уд
ни

к 

с.
 С

ол
ни

к 

с.
 С

та
ро

 О
ря

хо
во

 

с.
 Ш

ко
рп

ил
ов

ци
 

с.
 Ю

не
ц 

Б
р

о
й

 ж
и

т
е

л
и

 
Фиг. 2. Разпределение на жителите в общината  

 

 

 

2. Списък на общинските сгради 
 

При определяне на енергийния баланс трябва да се съберат данни за енергопотреблението от 

всички общински обекти. В приложения по-долу списък са посочени обектите и тяхната 

разгъната площ, необфодима за анализа, както следва:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Както следва от този списък преобладаващата част от общинските сгради има разгъната площ 

от 100 до 500 м
2
 (32 сгради), между 500 и 1000 м

2
 техният брой е 20, а с площ 1000 м

2
 и повече 

– броят им е 15.  

В последната група са най-големите потребители на енергия (училища, читалища, кметства, 

детски градини и др.).   

 

 

3. Данни за енергийната консумация за сградите за периода 2008 – 2010 г.  
 

Данните за енергийната консумация на общинските сгради са извлечени от таблицата в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и са представени в компактен вид в таблицата по-долу: 

 

 

 

 



 

                    Таблица 4 

Преглед на Енергийната консумация в Общинските Сгради            

Община: гр. Долни Чифлик 
Община 
номер 

  

Регион: Варна                 

Лице за контакти 
Йорданка Димова E-mail: Телефон: 

      

                    

Тип сграда 

Година 
на 

постро-
яване 

РЗП 
 (m2) 

Енергийна 
консум. 
2008 г. 

(kWh/year) 

Енергийна 
консум. 
2009 г. 

(kWh/year) 

Енергийна 
консум. 
2010 г. 

(kWh/year) 

Вид 
гориво  

Средна 
енер. 

консум.        
(kWh/year) 

Специф. 
енер. 

консум. 
(kWh/m2.y) 

Енерг. 
одит, 
дата  

Училища:                   

СОУ „В. Левски”  – основна сграда 1980   8670 21190 25650 ел        

      9895 14843 0 дърва       

      172393 196186 206027 нафта       

                                              Общо:   2685 190958 232219 231677 ел+д+наф 218 285 81   

СОУ „В. Левски” – физкултурен 
салон 2005   7560 2620 7500 ел        

      53720 72718 78139 нафта       

    621 61280 75338 85639 ел+наф 74 086 119   

СОУ „В. Левски” – стара сграда 1924   7090 3170 9070 ел        

      64171 142173 79545 нафта       

    1800 71261 145343 88615 ел+наф 101 740 57   

СОУ „В. Левски” – допълн сграда 1980 285 440 180 100 ел  240 1   

СОУ „Васил Левски”– подготв. група 1976   7680 2590 8180 ел        

      28814 40066 37663 нафта       

    338 36494 42656 45843 ел+наф 41 664 123   

ОУ „Христо Смирненски” с. 
Гроздьово 1961  16750 6280 13590 ел        



     49477 69267 0 дърва       

     130511 219765 171905 нафта       

    2510 196738 295312 185495 ел+д+наф 225 848 90   

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. 
Голица 1990  7100 5860 5900 ел        

     79163 79163 118744 дърва       

    1124 86263 85023 124644 ел+дърва 98 643 88   

ОУ „Паисий Хилендарски” с. Г. 
чифлик 1936  9800 6810 12120 ел        

     98953 118744 178116 дърва       

    1910 108753 125554 190236 ел+дърва 141 514 74   

ОУ „Христо Ботев” с. Пчелник 1930(1995)  9270 10140 15180 ел        

     118774 118744 98953 дърва       

    1709 128044 128884 114133 ел+дърва 123 687 72   

ОУ „Кирил и Методий” с. Ст. 
Оряхово 1965  16280 17130 20750 ел        

     195346 151394 263718 нафта       

    2666 211626 168524 284468 ел+наф 221 539 83   

ОУ „Кирил и Методий” с. Венелин 1861  10200 4330 4330 ел        

     79163 69267 69267 дърва       

    759 89363 73597 73597 ел+дърва 78 852 104   

Физк. салон към ОУ с. Гроздьово 1967 240 1560 1230 1230 ел  1 340 6   

                   

 
Детски градини:                   

НУ и детски ясли с. Шкорпиловци 2004   11210 12750 0 ел        

      19791 19791 0 дърва       

    741 31001 32541 0 ел+дърва 31771 43   

ПДГ с.  Детелина 1997   2280 2330 0 ел        

      19791 23749 0 дърва       

    550 22071 26079 0 ел+дърва 24075 44   

ОДЗ „Мечо пух” гр. Долни чифлик 1979   23220 24570 45960 ел        

      173858 209997 210974 нафта       

    1268 197078 234567 256934 ел+наф 229526 181   

ОДЗ „Мечо пух”  – филиал ІІ 1923   6630 5380 10630 ел        



      79163 39581 39581 дърва       

    389 85793 44961 50211 ел+дърва 60322 155   

ЦДГ "Щаст. детство" с. Ст. Оряхово 1967   23210 22310 25250 ел        

      9895 19791 19791 дърва       

      263718 229532 224648 нафта       

    1090 296823 271633 269689 ел+д+наф 279382 256   

ЦДГ „Калинка” с. Голица 1949   3490 3200 2960 ел        

      29686 29686 29686 дърва       

    385 33176 32886 32646 ел+дърва 32903 85   

ЦДГ „Звънче”  с. Горен чифлик 1936   6210 6820 8420 ел        

      29686 59372 49477 дърва       

    450 35896 66192 57897 ел+дърва 53328 119   

ЦДГ „Здравец”  с. Венелин 1991   15480 16440 15990 ел        

      59372 59372 49477 дърва       

    549 74852 75812 65467 ел+дърва 72044 131   

ЦДГ "Щурче" с. Гроздьово 1961   13470 12660 12680 ел        

      147496 78139 107441 нафта       

    600 160966 90799 120121 ел+наф 123962 207   

ЦДГ "Детелина" с.Нова Шипка 1932   10210 9130 8240 ел        

      24738 24738 19791 дърва       

    280 34948 33868 28031 ел+дърва 32282 115   

 

Здравни заведения                   

              0 0   

Поликлиника - гр. Долни чифлик 1983 1763 61380 65450 66670 ел 64500 37   

Здравна служба с.Старо Оряхово 1980 246 46380 35070 7900 ел 30525 124   

Здравна служба с.Гроздьово 1988 800 8760 7770 4150 ел        

      4948 3958 2969 дърва       

                                              Общо:     13708 11728 7119 
ел + 

дърва 10852 14   



Здравна служба с.Голица 1964 180 4020 3330 3330 ел        

      4948 3958 3958 дърва       

                                               Общо:     8968 7288 7288 
ел + 

дърва 7848 44   

                   

 

Административни сгради                   

Общинска адм. сгр. гр. Долни 
чифлик 1976   23350 20630 50330 ел    0   

      173508 335449 289181 нафта       

                                               Общо:   2590 196858 356079 339511 ел+наф 297483 115   

Кметство с. Старо Оряхово 1958   8830 7310 4470 ел        

      29686 29686 29686 дърва       

                                               Общо:   1800 38516 36996 34156 
ел + 

дърва 36556 20   

Кметство с. Рудник 1975   3880 3000 3130 ел        

      9895 9895 9895 дърва       

                                               Общо:   1000 13775 12895 13025 
ел + 

дърва 13232 13   

Кметство с. Пчелник 1970   4790 4730 1420 ел        

      26717 25728 25728 дърва       

                                               Общо:   730 31507 30458 27148 
ел + 

дърва 29704 41   

Кметство с. Горен чифлик 1977   6570 6300 9150 ел        

      18801 18801 18801 дърва       

                                               Общо:   836 25371 25101 27951 
ел + 

дърва 26141 31   

Кметство  с. Гроздьово 1973   7720 8800 9520 ел        

      25728 25728 25728 дърва       

                                               Общо:   620 33448 34528 35248 
ел + 

дърва 34408 55   

Кметство  с. Нова шипка 1976   2990 2660 2140 ел        

      14883 14883 14883 дърва       

                                               Общо:   400 17873 17543 17023 
ел + 

дърва 17480 44   

Кметство  с. Голица 1956   2870 3550 7300 ел        

      14883 14883 14883 дърва       

                                               Общо:   540 17753 18433 22183 ел + 19456 36   



дърва 

Кметство  с. Солник 1974   4230 1650 970 ел        

      14883 14883 14883 дърва       

                                               Общо:   450 19113 16533 15853 
ел + 

дърва 17166 38   

Кметство с.Венелин 1965   3800 2210 2470 ел        

      13853 13853 14883 дърва       

                                               Общо:   580 17653 16063 17353 
ел + 

дърва 17023 29   

Кметство с. Шкорпиловци 2004   7760 6760 2900 ел        

      14883 11874 11874 дърва       

                                               Общо:   375 22643 18634 14774 
ел + 

дърва 18684 50   

Админ. сграда  Долни чифлик 1965   6320 5960 5960 ел        

      9895 5937 5937 дърва       

                                               Общо:   990 16215 11897 11897 
ел + 

дърва 13336 13   

                    

              0     

 

Културни сгради:                   

Нар. Чит. "Пробуда" с. Ст. Оряхово 1961   10230 28380 12420 ел        

      9895 7916 9895 дърва       

    1500 20125 36296 22315 
ел + 

дърва 26245 17   

Нар. чит. "Изгрев"гр. Долни чифлик 1985 4500 24630 19850 20000 ел  21493 5   

Читалище с. Пчелник 1985   100 100 100 ел        

      4948 4948 9895 дърва       

    288 5048 5048 9995 
ел + 

дърва 6697 23   

Читалище с. Гроздьово 1970  6000 4140 4370 ел        

     11874 9895 9895 дърва       



   2480 17874 14035 14265 
ел + 

дърва 15391 6   

Читалище с.Голица 1951  5000 4140 780 ел        

     9895 8906 2969 дърва       

    500 14895 13046 3749 
ел + 

дърва 10563 21   

 

Социални заведения:                   

Дом за деца с умст. изост. с. 
Рудник 1921  101120 105870 79710 ел        

     296526 275438 286612 нафта       

    1700 397646 381308 366322 ел+нафта 381759 225   

ДВХУИ с. Горен чифлик - админ 1959  18320 14690 12320 ел        

     34634 19790   дърва       

         94470 нафта       

                                               Общо:   133 52954 34480 106790 ел+д+наф 64741 487   

ДВХУИ с. Гор. Чиф. – павилион 2 1939  16440 15030 13180 ел        

     29686 14843   дърва       

         94470 нафта       

                                               Общо:   183 46126 29873 107650 ел+д+наф 61216 335   

ДВХУИ с. Гор. чиф. – павилион 4 1940  71000 63240 46600 ел        

     19791 4948   дърва       

         48837 нафта       

                                               Общо:   312 90791 68188 95437 ел+д+наф 84805 272   

ДВХУИ с. Гор. Чиф. - мед. служба 1959  9230 9940 7160 ел        

     19791 9895   дърва       

         48837 нафта       

                                               Общо:   98 29021 19835 55997 ел+д+наф 34951 357   

          

SUM   48 543         3 629 291 75   

 

 

 

 

 

 



4. Анализ на данните. Съответствие с нормите определени от държавните 

документи 
 

Според НАРЕДБА № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите, 

чл. 12, общият годишен специфичен разход на енергия за отопление, вентилация, гореща вода и 

осветление (kWh/m
2
) за типови сгради, за климатична зона 1, в която се намира Варна, има следните 

еталонни стойности: 

Еталонни стойности за потребна енергия на типови сгради: 

                Таблица 5 

Климатична зона: 1  Специфичен разход на енергия kWh/m
2
  

Вид сграда По норми за топло-

изолация от 1987 г. 

По норми за топло-

изолация от 1999 г. 

1. Жилищни сгради - 5 етажен блок  119,6 112,8 

2. Жилищни сгради - 14 етажен блок  115,2 110,5 

3. Университети и колежи (без 

физкултурен салон)  

69,1 69,8 

4. Болници  186 169,4 

5. Административни сгради 75,5 53,9 

6. Детски градини  126,2 115,2 

7. Училища (без физкултурен салон)  83,1 66,7 

 

Използвайки тези данни може да се определят приоритетите за извършване на дейностите свързани с 

подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.  

Създаването на нови материали и по-високите изисквания за икономия на енергия доведоха до промени 

както в нормите за топлоизолация така и в методите за оценка на енергийната ефективност на сградите.  

В НАРЕДБА № РД-16-1058 ОТ 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите се регламентират: условията и редът за определяне на показателите за 

разход на енергия и енергийните характеристики на сгради; единна методология за формиране на 

показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради и правила за изработване на 

скала на класовете на енергопотребление. 

Основен момент е определянето на класа на енергопотребление, което се основава на сравнението на 

действителния общ специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди (ЕР) с този определен по действащите нормативни актове към момента на 

извършване на оценката - EPmax,r  и EPmax,s  - определен по действащите нормативни актове към годината 

на въвеждане в експлоатация на сградата. 

           Таблица 6 

 
 

 



  

В зависимост от зоната, в която се намира ЕР, се определя и класа на енергопотребление (Таблица 6).     

 Стойностите на ЕР се изчисляват при обследване на конкретната сграда, а за предварителна 

оценка може да се използват стойностите на специфичните разходи дадени в Таблица 5 за типични 

конструкции на определени сгради. 

  

 Както се вижда от Таблица 4, в групата „Училища” специфичните разходи превишават 

еталонните за 1999 г., затова е необходимо обследване за да се установи действителната стойност, 

осигурява ли се необходимата вътрешна температура, задоволителни ли са топлотехническите 

характеристики на сградите и какви ЕСМ трябва да се приложат. Допълнителната сграда на СОУ „В. 

Левски” и физкултурният салон към ОУ с. Гроздьово, по всяка вероятност се ползват рядко или занятия 

се провеждат при относително ниска температура. 

  

 В раздела „Детски градини”, по-голямата част от тях също имат енергийни разходи над 

норматива и за тях също се отнася написаното по-горе за училищата. Изключение правят  

НУ и детски ясли с. Шкорпиловци, ПДГ с.  Детелина и ЦДГ „Калинка” с. Голица, където или не се 

отопляват добре или децата са малко и не се отоплява цялата сграда. 

 

 В раздела „Здравни заведения”, с изключение на здравната служба в Старо Оряхово, 

енергийните разходи не са големи, което се дължи на това, че не се отоплява цялата сграда 

(Поликлиника - гр. Долни чифлик), вероятно поради не големия брой пациенти.  

 

 Административните сгради на кметствата в общината имат малки енергийни разходи. 

Изключение прави Общинската административна сграда в гр. Долни чифлик, която има специфичен 

разход на енергия два пъти по-голям от еталонния за 1999 г. Към настоящия момент е извършен 

енергиен одит на сградата и са предложени мерки за намаляване на енергийните разходи.  

 

 В раздела „Културни сгради” са включени читалищата в общината. Енергийните разходи на 

тези сгради са малки, което се дължи на ограничението им използване.  

 

 Разделът „Социални заведения” включва Дом за деца с умствена изостаналост с. Рудник и  Дом 

за възрастни хора с увреждания и инвалиди (ДВХУИ) с. Горен чифлик с четири сгради.  

Сградите на тези два Дома имат най-големи енергийни разходи. Това са стари сгради, издигнати при 

строителни норми далеч от съвременните и силно амортизирани. Те също, и сигурно в най-голяма 

степен, се нуждаят от енергиен одит и прилагане на енергоспестяващи мерки. 

 

На 13.12.2010 г. е подписан Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/010 за безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" и по изпълнение на дейностите по проект 

„Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни 

чифлик, съпътстваща устойчиво развитие” между Управляващия орган на ОПРР и община Долни 

чифлик. 

Този проект включва  въвеждането на мерки за енергийна ефективност в 3 сгради от детските 

заведения (ДЗ „Мечо пух” гр. Долни чифлик и сградата на филиал ІІ и ЦДГ „Щастливо детство” с. 

Старо оряхово). Освен ЕСМ се предвижда още инсталиране 5 слънчеви колектора. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Общите енергийни разходи на общината за последните три години са показани графично на 

фиг. 3.  
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Фиг. 3. Годишен разход на енергия 

 

Като първични източници са използвани електричество, дърва и нафта. Делът на различните 

енергоносители е показан на следващата фиг. 4. 

 

 

Дял на различните видове горива в средногодишна енергийна консумация в 

общинските сгради – Община Долни Чифлик 

 

 
 

Фиг. 4. 

 

 

 

5. Данни за други групи консуматори  
 

5.1. Енергийно потребление в жилищния сектор на Община Долни Чифлик 

Тъй като данните за енергийното потребление в жилищния сектор са недостатъчни, тук се 

прави приблизителна оценка на базата на статистически данни за Община Долни Чифлик и на 

резултатите от изследване на типични сгради, характерни за селищата в общината.   

Eнергийната консумация зависи от вида на жилищните сгради, затова по-долу са представени 

данни за техния брой и период на построяване, вид на конструкцията и брой на жилищата в 

общината. 

 

 

 



 

Жилищни сгради по периоди на построяване в община Долни Чифлик (към 31.12. на 

съответната година 

 

                       Таблица 7 
 Периоди на построяване 

Общо към 
2007 

до 1919 г.  1919 - 
1945 г.  

1946 - 
1960 г.  

1961 –  
1970 г.  

1971 –  
1980 г.  

1981 –  
1990 г.  

1991 –  
2000 г.  

след  
2001 г.  

7125  116  992  1458  1366  1321  1232  616  24  
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Фиг. 5. 

 

Данните представени в таблицата и на фигурата показват, че сградният фонд на общината се 

състои основно от сгради построени през периода 1919 – 2001 г., като последното десетилетие   

строителството на нови сгради рязко спада. От гледна точка на енергопотреблението, това 

означава, че съществуващите жилищни сгради не отговарят на съвременните норми на 

енергопотребление. Намаляването на енергийната консумация при осигуряване на топлинния 

комфорт на обитателите и съответно намаляването на въглеродните емисии е важна част от 

енергийната политика на всяка община.  

 

Жилищни сгради по конструкция и жилища по материал на външните стени на сградата и 

общини към 31.12.2007 г.   

            Таблица 8 
 Сгради Жилища 

 общо  стомано-
бетонни  

тухлени  други  общо  стомано-
бетонни  

тухлени  други  

 Долни 
чифлик 07 

7125  75  6317  733  8137  302  7059  776  
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Фиг. 6. 

 
            Таблица 9 

Полезна площ на човек от населението - м2 

 2004 2005 2006 2007 

Област 
Варна  

28.96  29.40  30.04  30.55  

Долни 
чифлик  

22.69  22.74  22.78  23.02  

 
При полезна площ на глава от населението на общината 23,02 м

2
(Таблица 9),  

общата жилищна площ е = (19354 жители) х (23,02 м
2
) = 445529 м

2
.  

Разгъната площ на общинските сгради е 48543 м
2
, следователно те са около 11%.  

 

Ако приемем, че основната част от жилищните сгради в общината са основно 1-2 етажни и с 

дебелина на стените 38 см (вариант 1) и 25 см (вариант 2), като първите са например 

половината, може ориентировъчно да се определи необходимия годишнен разход на енергия.  

 

На базата на изследваните модели на такъв тип сгради, са получени следните стойности на 

разходите: 

Вариант 1: Годишнен разход на енергия = 33.96 MWh  

или Специфичен годишнен разход на енергия = 173,89 kWh/m
2
    

Вариант 2: Годишнен разход на енергия = 38.09 MWh  

или Специфичен годишнен разход на енергия = 195,02 kWh/m
2
    

 

При изчислената по-горе обща жилищна площ се получава: 

 

Годишнен разход на енергия = 0,5х(445529 m
2
).(173,89 kWh/m

2
) +  

+ 0,5х(445529 m
2
).(195,02 kWh/m

2
) = 82 180 052 kWh = 82 180 MWh.     

 

(По непроверени данни за 2010 г. жителите на Община Долни чифлик са 20 239).   

 

В Таблица 10 се прави сравнение на енергийната консумация на общинските сгради с 

изчислената за жилищните сгради в общината: 

          Таблица 10 

Година 2008 2009 2010 

Община,  MWh 3435 3619 3774 

Жилищни сгради, MWh 82180 82180 82180 

 

 

 

 



Делът на енергийните разходи на общината е около 4,3% от средните разходи на жилищните 

сгради.  
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Фиг. 7. 

 

Количеството на енергията за отопление на къщи от този тип е голямо, но то може да се намали 

като се приложат различни енергоспестяващи мерки (ЕСМ) поотделно или комбинирано. При 

избора на такива мерки е добре да се знае какво е разпределението на топлинните загуби през 

ограждащите елементи.  

На следващата фигура това разпределение е дадено за двуетажна тухлена сграда със стени 38 

см, застроена площ  97.65 m
2
 и разгъната площ  195.3 m

2
.  Къщата е със скатен покрив с 

керемиди. Такива сгради се срещат в изпълнение с  двойно измазани тухлени  стени с дебелина 

0.38 m и 0.25 m.  

 

 

 

Фиг. 8. 

 

Най-голям дял в топлинния баланс на сградата при изчислителни условия са пада на покрива 

(35.5%), следван от външните стени (25.8%). 

Въпреки, че като правило прозорците са двукатни, те обуславят също не-малък дял в този 

баланс (12.4%) и са една от главните причини за причиняване на инфилтрация на студен въздух 

през фугите на отваряемите си части. 

Тези компоненти крият и основните потенциални възможности за технически 

енергоспестяващи  решения. 

Като в този случай, така и за всички останали представителни сгради са изследвани и оценени 

енергоспестяващи мерки в три основни групи: 

 



 

 

Мерки за сградните ограждения: 

В1 – ремонт и уплътняване на прозорците, 

В2 – топлинно изолиране на покрива, 

В3 – топлинно изолиране на външните стени. 

 

Мерки за системите за отопление и гореща вода за битови нужди: 

С1 – инсталиране на централен регулатор за отоплителната система.  

С12 – инсталиране на индивидуални термостатни радиаторни вентили. Тази мярка предвижда 

изпълнение съвместно с С1. 

С3 – инсталиране на високоефективни душови разпръскватели и ограничители на дебита на 

крановете в  баните и кухните. 

 

Комбинирани мерки: 

Това са различни варианти, които включват мерките от първите две групи, например  

К1 = В1+С1 

К2 = В1+С12 

K1=B1+C1 

K2=B1+C12 

K3=B2+C1 и т.н. 

 

5.2. Транспорт  

Транспортните средства на територията на общината са лични и на частни фирми и няма данни 

за потреблението на гориво от тях.  

 

5.3. Промишленост и селско стопанство  

На територията на общината развиват дейност предприятия свързани с добивната 

промишленост, дърводобива и дървообработката, строителството, които използват различни 

източници на енергия, но данни за това няма. 

Същото се отнася и за селскостопанското производство, където се използват значителни 

количества течно гориво при обработката на почвата. 

 

 

6. Схема на преобразуване на енергията в общината 
 

Според наличните данни първичните източници на енергия за нуждите на общинските сгради 

са три: електричество, дърва и нафта. Делът на различните видове горива в средногодишна 

енергийна консумация в общинските сгради на Община Долни чифлик е показан на фиг.4. В 

количествено изражение стойностите, изразени в GWh, са показани на фиг.9, където при 

преобразуване на енергията в локалните отоплителни инсталации е приет к.п.д. = 85%. 

Консумацията на жилищните сгради е според направената по-горе приблизителна оценка. 

 

 



 
 

Фиг. 9. Енергийна схема   

 

Представената схема може да се допълни с данните за промишлеността, транспорта и 

селскостопанското производство, при условие, че общината разполага с такива. Но общината 

трудно може да влияе на дейността на частните фирми, освен по пътя на публично-частно 

партньорство.  

Най важна, обаче, е работата с жителите на общината, които могат да бъдат мотивирани да 

приложат в домовете си ЕСМ и да използват възобновяеми източници на енергия (слънчеви 

колектори, фотоелектрически панели, отоплителни инсталации на биомаса и др.).  

 

7. Определяне на въглеродните емисии  
 

Пресмятането на въглеродните емисии при известни разходи на енергия може да стане като се 

определят емисиите от различните видове горива и еквивалентните емисии на единица 

електрическа енергия.  

Според  Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите,  Приложение № 3 към чл. 15, за различните 

енергоносители са определени съответните еквивалентни емисии на 1 kWh енергия в грамове 

въглероден двуокис (СО2).  

         Таблица 11 

Енергоносител gCO2/kWh 

Промишлен газьол и мазут 311 

Природен газ 247 

Пропан-бутан 272 

Въглища черни 439 

Дървесни изрезки 32 

Дърва за горене 6 

Дървени пелети 43 

Дизел 276 

Бензин 268 

електроенергия 683 

 



Общински сгради. Според данните за енергопотреблението на общинските сгради, се използват 

три вида енероносители: електричество, нафта и дърва, като средногодишното количество 

енергия за последните три години от всеки вид е показано в таблица 12. В същата таблица са 

дадени и съответните коефициенти на въглероден еквивалент и изчислените въглеродни 

емисии.  

 

Таблица 12 

Енергоносител Коефициент 

gCO2/kWh 

Енергия 

kWh 

Емисии 

t СО2 

% 

Електричество 683 659 225 450,25 42,19 

Нафта 311 1 964 462 610,95 57,25 

Дърва 6 1 004 862 6,03 0,56 

Общо: 1067,23 100 

 

Жилищни сгради. Преобладаващата част от жилищните сгради в общината представляват 

едноетажни и двуетажни къщи, които като правило се отопляват с дърва. В сградите със 

стоманобетонна конструкция за отопление се използва и електрическа енергия. Може да се 

приеме, че в изчислената по-горе енергия за отопление на едноетажни и двуетажни къщи, 

количеството електрическа енергия е не повече от 15-20%. Например при 20% електрическа 

енергия въглеродните емисии ще бъдат:  

 

Въглеродни емисии =  (82 180 000 kWh) х 0,2 х (0,683 kgCO2/kWh) +  

                                        (82 180 000 kWh) х 0,8 х (0,006 kgCO2/kWh) = 11 225 788 + 394 464 =  

   = 11 620 252 kgCO2 = 11620 t СО2 

за година. 

 

Полученият резултат е приблизителен, тъй като той се базира на моделни изследвания, а не на 

конкретни данни.  

Независимо от това, че използването на дървесина за отопление значително намалява 

въглеродните емисии в общината, въпросът за намаляване на енергийната консумация остава 

актуален и за целта могат да се използват различни енергоспестяващи мерки.  

 

  

8. Изработване на препоръки за енергоспестяващи мерки и намаляване на 

въглеродните емисии  
 

 Както беше показано по-горе (фиг.4) най-голям дял в енергопотреблението на 

общинските сгради има течното гориво (нафта), което генерира повече от 57% от въглеродните 

емисии. Очевидно, най-добрият начин за намаляване на емисиите е използването на друг вид 

гориво. Алтернативни източници за община Долни чифлик са биомасата и слънчевата 

радиация. (Ветровият потенциал и енергията на геотермалните източници на Общината не са 

достатъчно пълно изследвани и тук не се разглеждат) 

 Ефективността на използването на дървесна биомаса за отопление е от съществено 

значение при нейното оползотворяване за енергийни цели. Преобладаващата част 

от дървата за огрев се изгарят в печки, като в типичния случай техният к.п.д. не надхвърля  

50 %.  

 Затова считаме, че: 

 1) Използването в общинските сгради на котли, изгарящи дървени трески, дървесни 

отпадъци или пелети, отпадъци от селскостопанското произвоство и др., значително ще 

подобри топлинния комфорт в сградите и ще осигури добро регулиране на горивния процес. В 

България вече има реализирани подобни проекти. 

 2) Независимо от това, че фотоелектрическите (фотоволтаичните) електрически 

източници са все още скъпи, тяхното прилагане вече намира място при изграждането на 

отделни сгради, включително и като част от архитектурата, и може да намали консумацията на 

електроенергия, добита по конвенционалните технологии.  

  



 

 

 3) Друг по-достъпен начин е поставянето на слънчеви колектори на покривите на сгради, 

което може да осигури значителна икономия на енергия за БГВ (битово горещо 

водоснабдяване).   

 4) Независимо от вида на използваните източници на енергия, топлоизолацията на 

сградите и оптимизацията на енергийната консумация в тях остава винаги актуална. Във връзка 

с това се препоръчва извършване на енергиен одит на сградите, които са строени при по-ниски 

изисквания за топлопотребление за определяне на техните топлотехнически параметри и 

подходящи ЕСМ. Одитът включва също и икономически анализ на предлаганите мерки, 

включително срока на възващаемост на инвестициите.  

 5) При съставяне на енергийния баланс на Община Долни чифлик липсват данни за 

консумацията на електроенергия за улично осветление в населените места. Важен дял в 

икономията на енергия може да има намалената консумация на електроенергия, чрез 

използване на енергоспестяващи лампи.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Енергийният баланс на Община Долни чифлик, независимо от известна непълнота, 

отразява енергийното потребление в общината, източниците на енергия и нейното 

разпределение и използване. Извършените разчети по данни за 2008-2010 г. и техният анализ 

позволяват да се направят  препоръки за енергопотреблението за следващите години с оглед 

постигане на набелязаните регионални и национални цели за икономия на енергия и намаляване 

на въглеродните емисии, според ангажиментите на България като член на Европейския съюз.  

Този Енергиен баланс може да се разглежда като отворен документ, който подлежи на 

допълване и развитие в следващите години, в зависимост от изпълнението на поставените от 

Общината цели за устойчиво енергийно развитие.  

 

Енергийният баланс на Община Долни чифлик е изготвен в рамките на проект: 

Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници – поддържащи политики за 

енергетиката на местно ниво (ENER-SUPPLY), финансиран по: Оперативна програма за 

транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013" на Европейския съюз,   

www.ener-supply.eu 

 


