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ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА
Собственост
на проекта

държавна,
общинска,
частна, смесена

Начална и
крайна дата
на мярката

Вид
Вид
произвед Инстали Годишно
енергия
ена
рана
производст
от ВИ
енергия мощност
во
от ВИ
(избира
се от
падащо
меню)

-

-

kW

KWh/год.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA
СПЕСТЕНИ ГОРИВА
Количество

Вид гориво

t/год.;
3
1000nm /год.

(избира се от
падащо меню)

Спестени енергии
годишно
Ел.
Топл.
енергия енергия (ТЕЦ)

ОБЩО
горива и
енергии

Спестени
средства

Спестени
емисии CO2

KWh/год

KWh/год.

лв./год.

тона/год.

KWh/год

Източници на
финансиране

Инвести
Дялово
ции
участие на
общо
общината

(избира се от
падащо меню)

лв.

%

Наименование на мярката:
-

0.0

0

-

0.0

0

-

0.0

0

-

0.0

0

-

0.0

0

-

0.0

0

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

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
ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА
1.Изготвяне и поддържане на актуален списък на общинските сгради с информация за
ползвателите, адрес, година на въвеждане в експлоатация, РЗП, характеристики на
инсталациите им, използвана енергия и отговореник за отчитане на разходваната енергия по
видове.
2.Изготвяне и поддържане на актуален списък на общинските автомобили с информация за
година на пускане в експлоатация, вид гориво и отговорник за отчитане на реализираните
количества горива

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)
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
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

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Източник на
финансиране

Забележки

Откриване на потенциал за
използване на ВЕИ

собствено
финансиране

изпълнена

Откриване на потенциал за
използване на ВЕИ

собствено
финансиране

изпълнена

3.Издавене на заповед/инструкция за реда, сроковете и длъжностните лица, отговорни за
събиране и отчитане на разхода на различните видове енергия и енергиносители в общински
сгради, паркове и автомобили

Премахване на съществуващи и не допускане на нови
административни ограничения пред инициативите за
използване на енергия от ВИ

Въведено управление на
енергията на територията на
общината

собствено
финансиране

изпълнена

4.Преглед и оптимизиране на срокове и общински такси, свързани с инвестиционни проекти за
използване на ВЕИ на територията на общината.

Премахване на съществуващи и не допускане на нови
административни ограничения пред инициативите за
използване на енергия от ВИ

Създаване на условия за побързо внедряване на ВЕИ

собствено
финансиране

изпълнена

Забележки

-

4.Преглед и оптимизиране на срокове и общински такси, свързани с инвестиционни проекти за
използване на ВЕИ на територията на общината.

5.Участие в областни, регионални и национални обучения и информационни кампании по
използване на ВЕИ

Премахване на съществуващи и не допускане на нови
административни ограничения пред инициативите за
използване на енергия от ВИ

Създаване на условия за побързо внедряване на ВЕИ

Информационни кампании сред населението на
Повишаване на адм.капацитет
съответните общини за мерките за подпомагане, ползите и
за насърчаване на
практическите особености на развитието и използването на
използването на ВЕИ
енергия от ВИ.

собствено
финансиране

изпълнена

собствено
финансиране

изпълнена

6.
7.
8.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

Вид на горивото
Дизелово гориво
Бензин

Количество с примеси
L

Вид на примеса

Количество на примеса в литри
Биодизел, L

20133.46
1810.67

Забележка
Биоетанол, L

1208.0076
126.7469

ОЦЕНКИ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА МЕСТНИ РЕСУРСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК
СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ
(избира се от падащо меню)

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Източник на
финансиране

За отглеждане на растителни видове, от които се
произвеждат суровините, както и за оползотворяване на
остатъци и отпадъци от тях, за производство на биогорива и
на течни горива от биомаса, върху пустеещи земи и
подходящи мерки за оползотворяването на тези земи.

актуална информация за
пустещите земи/откриване на
потенциал за добив на
биомаса и производство на
енергия от ВЕИ

собствени

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

Изготвяне и поддържане на актуална информация за пустеещи земи, публична общинска и
частна общинска собственост, и предприемане на мерки за използване на тези земи за добив
на енергия от ВЕИ или за отглеждане на растителни и горски видове за биомаса

Забележка

планирана дейност

Дата :

Име и фамилия на представляващия:

(дд/мм/ггггг)

/Нехрибан Ахмедова/

Подпис:

