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Проектът GEODH 

 Финансираща организация - Европейска Комисия 

Програма Интелигентна Енергия – Европа 

 Водеща организация - Европейски съвет за 
геотермална енергия  - Брюксел Белгия 

 Продължителност - 30 месеца (май 2012 – 
декември 2014) 

 Партньори по проекта: Партньори - 10 
организации от 10 европейски държави (Белгия, 
Унгария, Словакия, България, Словения, Италия, 
Франция, Полша, Дания и Холандия) 

 Партньор за България:  Партньор от България 
- Асоциация на Български Черноморски Общини  



Основни цели 

 Целта на този проект е да стимулира 

използването на геотермална енергия за 

отопление и логично да замени използването на 

изкопаеми горива в топлофикационните 

дружества. Намерението е обвързването на 

дългосрочната енергийна визия с повишаване на 

делът на геотермално централно 

топлоснабдяване  в енергийният микс към 2020г. 

чрез разширяване и повишаване на 

отоплителните системи в Европа в региони 

богати на геотермална енергия.  



Специфични цели на проекта 

 Предложения за премахване на регулаторни 
бариери  в съответствие с най-добрите 
европейски практики и редуциране на 
бюрократичните пречки за оператори, 
регионални и местни власти. 

 Разработване на иновационен финансов модел с 
цел преодоляване на финансовите проблеми за 
изграждане на геотермални топлофикации, които 
са с висока инвестиция;  

 Обучение на инсталатори и общински експерти 
на регионално и местно ниво с цел предоставяне 
на техническа подготовка  необходима за 
изграждането на геотермални инсталации.  



Очаквани резултати 

 Повишено знание за възможностите и ползите от директно 
отопление и охлаждане с геотермална енергия; 

 Информация за текущото състояние относно регулациите и 
бариерите в България, както и предложения за премахване 
или изменяне на някои регулации и бариери, подобряване 
на националаната и местната регулаторна рамка и 
повишаване делът на геотермалната енергия; 

 Разбиране на технологиите за изпълнение на геотермално 
централно топлоснабдяване и охлаждане както и  на 
финансовата рамка;  

 Трансфер на добри практики и примери на успешно 
приложени на национално, местно и публично ниво обучения 
на енергийни специалисти по теми на геотермална 
топлофикация.    



Работна среща 

 Целта на работната среща е да се 

постогне съгласие за настоящите бариери 

за развитие на геотермалното централно 

топлоснабдяване и дискусия за препоръки 

за премахването им. 

 Въпросници – важна информация за 

бъдещи дейности 



 Благодаря за вниманието! 


