
 
 
 
Стартира проект «ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА –БУРГАС», който ще бъде 
изпъленен от Сдружение "Втори Шанс" в партньорство с  Областна администрация 
Бургас."ФОТОВОЛТАИЧНАЦЕНТРАЛА-БУРГАС- ПРОЕКТ BUL/SGP/OP$/RAF/08/10 
SECOND CHANCE ASSOCIATION -BURGAS " 
 
Проектът е одобрен с Решение на националния Управителен Съвет на Програмата за 
малки проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд от  09.06.2008, а на 28.10.2008г. e 
подписан договорът за финансирането му. Проектът е насочен към демонстриране на 
възможностите за приложение на фотоволтаичните технологии в населени места, чрез 
изграждане на Демонстрационна Фотоволтаична Централа край Бургас. 
 
Проектът ще бъде реализиран в Югоизточен район за планиране, на територията на 
област с административен център гр. Бургас. 
Ситуацията в областта (засилен инвеститорски интерес), както и благоприятните   
климатични условия, са предпоставка за  развитието на соларната енергетика. 
Реализацията на проекта е напълно навременна, предвид необходимостта от развитие 
на ВЕИ в района, особено сега след решението на  Европейската комисия да намали с 
37,4% квотата на България от 67,5 до 42,3 млн. тона въглероден двуокис, което според 
министър Джевдет Чакъров може да превърне България в купувач на емисии.  
 
Конкретни цели на проекта са: 
-       Да допринесе за противодействие изменението на климата,  чрез икономията на 
парникови газове при производството на електроенергия от фотоволтаични клетки; 
-       Да демонстрира възможностите за практическо приложение на фотоволтаични 
технологии в урбанизирани райони; 
-       Да привлече гражданското общество за иницииране на отговорна местна политика. 
 
Проектът ще бъде реализиран на 3 етапа: 
 
-       Първият етап “Промоция” ще привлече гражданското общество като целева група 
при изпълнението на проекта. 
-    Вторият етап “Изграждане” е изцяло инвестиционен и демонстрира процеса на 
изграждане - от молба  за виза за проектиране,  до решение за въвеждане  в 
експлоатация  на фото-волтаична  електроцентрала. 
-   Трети етап “Демонстрация” ще представи на целевата група фотоволтаичните 
технологии като единствените, които могат да бъдат изградени в градска среда, без 
ограничения от площта, обема инвестиции и законовите разпоредби в Р. България. 
 
Очаквани резултати от проекта: 
-     Създаден  “Консултативен Център” по ВЕИ към ГС “Втори Шанс”; 
-     Изградена Демонстрационна Фотоволтаична Централа към центъра; 
-     Привлечени представители на гражданското обществото – 96 НПО 
 
 
    


