
п.к: хххх

п.к: хххх № 12

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. % -

Общинска 2016
Хидротер

мална 
топлинна 58 Газьол 671002,0 133059 176,473526 друго 772109

Общинска 2016
Хидротер

мална 
топлинна 20 186000,0 6440 53,196 друго 17883

подменя се 
котел на дърва

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

- 0,0 0

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

Отчетна година 2021
тел./GSM 0895511545 E-mail:eleonora_ivanova 56@abv.bg

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

ул Хемус

Представляващ:

Лице за контакт: Елеонора Иванова - мл. експерт, отдел ,,ТСУЕП"
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

Атанас Киров -  Кмет на община Стралджа тел./04761/64-64 E-mail:……………………………………………………

-

ИНФОРМАЦИЯ  
за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Стралджа

Задължено лице: Община Стралджа ЕИК: 000970432 Адм. област: Ямбол

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

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 
енергия 

от ВИ 

Собственост 
на проекта 

Топл.
енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Вид 
произвед

ена 
енергия 

от ВИ

Спестени енергии 
годишно ЗабележкиИзточници на 

финансиране

Годишно 
производст

во

Начална и 
крайна дата 
на мярката

Инстали
рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 
енергия

Дялово 
участие на 
общината

Подмяна котел на твърдо гориво с хидротермален топлообменник в сградата на общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката: Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации на УЧИЛИЩА, ОДЗ И ЦДГ в гр. Стралджа област Ямбол

Наименование на мярката:



Източник на 
финансиране

Биодизел, L Биоетанол, L

2667,36
1271,48

Източник на 
финансиране

Европейското 
икономическо 
пространство 

2009-2014

Програма за 
трансгранично 

сътрудничество 
България - 

Турция

Дата : Име и фамилия на представляващия:
17.02.2022 г. 0 Атанас Киров

Оползотворяване на слънчевия потенциал за улично осветление на обществени места

Вид на горивото

44 456
18164

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

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

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни инсталации 
на УЧИЛИЩА, ОДЗ И ЦДГ в гр. Стралджа област Ямбол

Информационни кампании сред населението на 
съответните общини за мерките за подпомагане, ползите и 
практическите особености на развитието и използването на 

енергия от ВИ.

Забележка

изпълнена дейност

изпълнена дейност - Проект чиста 
енергия за осветление на обществени 
места в гр. Стралджа и Кавакли - 
монтиране на автономни соларни 
осветителни системи за улично 
осветление

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ
(избира се от падащо меню)

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

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

Спестяване на 
конвенционални енергийни 
ресурси, намаляване 
емисиите СО2, подобрен 
комфорт за обитателите

Спестяване консумацията и 
разходите за ел.енергия от 
ЕРП; спестени емисии СО2

Количество с примеси
L

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Премахване на съществуващи и не допускане на нови 
административни ограничения  пред инициативите за 

използване на енергия от ВИ

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.

Подпомагане реализирането на проекти за достъп и 
потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и 
енергия за охлаждане от ВИ, на газ от ВИ, на биогорива и 

енергия от ВИ в транспорта

3.Оползотворяване на местния потенциал от хидротермална енергия в отоплителни 
инсталации на УЧИЛИЩА, ОДЗ И ЦДГ в гр. Стралджа, област Ямбол  

Спестяване консумацията и 
разходите за ел.енергия от 
ЕРП; спестени емисии СО2

Спестяване на 
конвенционални енергийни 
ресурси, намаляване 
емисиите СО2, подобрен 
комфорт за обитателите

Изпълнено 2016г. - подмяна на  4бр. 
котли на течно гориво с хидротермален 
топлообменник в СОУ "Пейо Яворов", 
ОУ "Св.Кирил и Методий", ОДЗ 
"Здравец", ЦДГ "Мати Рубенова" и 1 
котел на дърва в сградата на Община 
Стралджа

Повишаване нивото на 
информираност сред 
гражданите и  бизнеса по 
отношение, използването  на 
ВЕИ

Дизелово гориво
Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литри

4.Провеждане на ежегодни информационни кампании за ползите от въвеждането на ВЕИ
Общински 

бюджет
Планирано

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1.Обучение на общински служители
собствени 

средства, МЕ

2.Проект "Чиста енергия за осветление на обществени места в гр.Стралджа и Кавакли" - 
монтиране на автономни соларни осветителни системи за улично осветление

Програма за 
трансгранично 

сътрудничество 
България - 

Турция

Изпълнено 2014г.

Европейското 
икономическо 
пространство 
2009-2014г., 
собствени 
средства

Повишаване на инвестициите 
във ВЕИ сектора чрез 
повишаване на 
административния капацитет 
на общината

Участие на общински служител в 
обучение по „Повишаване на 
капацитета на администрацията за 
подобряване на енергийната 
ефективност”, организирано от МЕ в 
гр.Бургас 02.2016г.  



(д/м/г) Кмет на община Стралджа


	Отчет ЗЕВИ

