
п.к: 8700

п.к: 8700 №13

Количество Вид гориво

държавна, 

общинска, 

частна, смесена

 - 

(избира 

се от 

падащо 

меню)

 - kW KWh/год.
t/год.; 

1000nm 3 /год.

(избира се от 

падащо меню)
KWh/год KWh/год KWh/год. лв./год. тона/год.

(избира се от 

падащо меню)
лв. % -

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

- 0.0 0

Източник на 

финансиране

Дялово 

участие на 

общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 

произвед

ена 

енергия 

от ВИ

Спестени енергии 

годишно

Забележ

ки

Източници на 

финансиране

Годишно 

производст

во

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инстали

рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 

енергия

Адм. област:Ямбол

Адрес: гр.Елхово ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 

енергия 

от ВИ 

Собственост 

на проекта 

Топл.

енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВЕИ за 2020-2023 г. приета с решение на ОбС №30/4/10 от 30.01.2020 година

Петър Андреев Киров - кмет тел.0478088004 E-mail:kmet@elhovobg.org

краткосрочна ОПНИЕВИБГ на община Елхово  2020 - 2023г.

ИНФОРМАЦИЯ  

за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Елхово

Задължено лице: Община Елхово ЕИК: 000970165

ул."Търговска"

Представляващ:

Лице за контакт: инж.Димитринка Вичева Димитрова-Налбантова - ст .експерт

Информация за програмата

Спестени емисии CO2 
Спестени 

средства 

ОБЩО

горива и 

енергии

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвести

ции 

общо

Планирана дейност

Отчетна година 2020 г.

GSМ 0887623012 E-mail:d.nalbantova@elhovobg.org

Наименование на мярката:

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска

ОП, общински 

бюджет, ПЧП

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

ПЛАНИРАНИ/ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ И НА БИОГОРИВА, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ

Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, 

топлинна енергия, потребление на биогорива и 

енергия за охлаждане от възобновяеми в 

транспорта

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ

(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.



Биодизел, L Биоетанол, L

665.7

Планирана дейност
ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен 

ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска

ОП, общински 

бюджет, ПЧП

Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, 

топлинна енергия, потребление на биогорива и 

енергия за охлаждане от възобновяеми в 

транспорта

възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени 

            в Националната Програма

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

Вид на горивото

покривните конструкции на сгради общинска собственост и/или такива със смесен режим на 

собственост, по-специално фотоволтаици

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление 

на територията на общината, модернизиране на нова система за дистанционно 

радиоуправление на осветлението

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

биомаса от  горското и селското стопанство 

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

Мерки за насърчаване потреблението и производството  на 

биогорива и/или енергия от ВИ в общинския транспорт.

Мерки за използване на енергия от ВИ при външно 

изкуствено осветление на имоти - публична и общинска 

собственост, както и при осъществяване на други общински 

дейности.

 Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, 

топлинна енергия, потребление на биогорива и 

енергия за охлаждане от възобновяеми в 

транспорта

Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, 

топлинна енергия, биогорива и енергия от ВИ в 

транспорта, и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници

общинска собственост чрез изграждане на съоръжения, използващи енергия от ВИ

ОП, общински 

бюджет, ПЧП
Планирана дейност

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

8.

Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти за достъп и 

потребление на електрическа енергия, 

топлинна енергия, биогорива и енергия от ВИ в 

транспорта, и енергия за охлаждане от 

възобновяеми източници

Дизелово гориво

Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литриКоличество с примеси

L

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

Разработване и/или актуализиране на общите и подробните 

устройствени планове, свързани с реализация на 

благоустройствени работи за изпълнение на проекти за 

оползотворяване на ВИЕ

Други специфични за общината мерки, свързани с 

производството и потреблението на електрическа енергия, 

топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ, на 

производството и потреблението на газ от ВИ, на 

производството и потреблението на биогорива и енергия от 

ВИ в транспорта.

Мерки за използване на енергия от ВИ при външно 

изкуствено осветление на имоти - публична и общинска 

собственост, както и при осъществяване на други общински 

дейности.

При разработване и/или актуализиране на 

общите и подробните градоустройствени 

планове за населените места в общината да се 

отчитат възможностите за използване на 

енергия от възобновяеми източници

Да се премахнат, доколкото това е нормативно 

обосновано, съществуващите и да не се 

допуска приемане на нови административни 

ограничения пред инициативите за използване 

на енергия от възобновяеми източници

Общинската администрация да подпомага 

реализирането на проекти на индивидуални 

системи за използване на електрическа, 

топлинна енергия, потребление на биогорива и 

енергия за охлаждане от възобновяеми в 

транспорта

27512

9510

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ



Източник на 

финансиране

ОП, общински 

бюджет, ПЧП

ОП, общински 

бюджет, ПЧП

Дата : Име и фамилия на представляващия:

15.03.2021 г. /Петър Киров/

Подпис: 

ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

1.Оценка на потенциала и включване на мерки ВЕИ при изготвяне на енергийни одити за 

общински сгради.

2.Предвиждане на капиталови средства за всяка бюджетна година за изпълнение на мерките. 

Забележка

Планирани дейности

Планирани дейности

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ

(избира се от падащо меню)

За изграждане на енергийни обекти за производство на 

енергия от ВИ върху покривните конструкции на сгради 

общинска собственост или сгради със смесен режим на 

собственост – държавна и общинска.

За изграждане на енергийни обекти за производство на 

енергия от ВИ или на инсталации за производство на 

биогорива в транспорта и на течни горива от биомаса върху 

пустеещи земи публична общинска и частна общинска 

собственост и подходящи мерки за оползотворяването на 

тези земи

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Възможност за кандидатсване по мерки за ЕЕ 

по ОП и база за изготвяне на инвестиционни 

проекти.

Осигуряване на изпълнението на 

предвидените мерки за насърчаване 

използването на ВЕИ




