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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)

-

Наименование на мярката:

-

kW

KWh/год.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA
СПЕСТЕНИ ГОРИВА
Количество

Вид гориво

t/год.;
1000nm 3 /год.

(избира се от
падащо меню)

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

ОБЩО
горива и
енергии

KWh/год

KWh/год.

KWh/год

Спестени Спестени емисии
CO2
средства

лв./год.

тона/год.

Източници на
финансиране

Инвести
Дялово
ции
участие на
общо
общината

(избира се от
падащо меню)

лв.

Забележки

%

-

Няма реализирани технически мерки през 2016 г.
-

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

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

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

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ
(избира се от падащо меню)

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Източник на
финансиране

1. Повишаване на административния капацитет на Община Раднево в техническа и регулаторна
насока, с цел разработване, насърчаване, координиране и управление на проекти, свързани с
ВЕИ;

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

Повишаване на
административния капацитет
на Община Раднево

Собствено
финансиране

2. Осъществяване на проекти за локални когерационни инсталации и инсталации за
производство на топлинна енергия, използващи ВЕИ, осъществяване на проекти за локални
топлопреносни мрежи, внедряванев на системи за БГВ на база термосоларни панели в сгради
общинска собственост

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или
преустройство на сгради - общинска собственост.

Спестяване на енергия

3. Разработване и осъществяване на проект за енергийно ефективно улично осветление

Мерки за използване на енергия от ВИ при външно
Намаляване на разходите за
изкуствено осветление на имоти - публична и общинска
собственост, както и при осъществяване на други общински енергия за улично осветление
дейности.

Забележки

Община
Раднево,
европейски
източници
Община
Раднево,
европейски
проекти и

Планирана дейност

Планирана дейност

4.
5.
6.
7.
8.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

Вид на горивото

Количество с примеси
L

Вид на примеса

32 864
15 057

Дизелово гориво
Бензин

Количество на примеса в литри
Биодизел, L

Забележка

Биоетанол, L

1971.84
1053.99

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

Забележка

1. Определяне на потенциала на слънчевата енергия на територията на Община Раднево и
възможности за неговото оползотворяване

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

Климатичните дадености на
Община Раднево са
благоприятни за използване
на слънчева енергия

Частни
инвеститори,
европейски
фондове

Климатичните дадености на общината
са благоприятни за използване на
слънчева енергия

2. Проучване на възможностите за производство на биогорива

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.

Община Раднево разполага
със съществен
енергиенпотенциал при
ефективно използване на
разполагаемата биомаса

Инвеститорски
интерес

Община Раднево разполага със
съществен енергиен потенциал при
ефективно използване на
разполагаемата биомаса.

За отглеждане на растителни и горски видове, от които се
произвеждат суровините, както и за оползотворяване на
остатъци и отпадъци от тях, за производство на топлинна
и/или електрическа енергия, върху пустеещи земи и
подходящи мерки за оползотворяването на тези земи.

Добив на суровина за
производство на екопелети

Частни
инвеститори

Реализирана дейност

За използване на топлинна енергия от ВИ, свързани с
издаването на лицензия за изграждане на централа за
производство на топлинна енергия от ВИ и за изграждането
на топлопреносна мрежа на територията на общината.

Използване на ВЕИ,
спестяване на
конвенционални енергийни
източници, спестяване на
2
емисии CO

Европейски
фондове

Планирана дейност

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.

Използване на ВЕИ,
спестяване на
конвенционални енергийни
източници, спестяване на
емисии CO2

Община
Раднево,
Европейски
фондове

Планирана дейност

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

3. Частни лица отглеждат пауловния на територията на Община Раднево

4. Осъществяване на проекти за локални когенерационни инсталации и инсталации за
производство на топлинна енергия, използващи ВЕИ, осъществяване на проекти за локални
топлопреносни мрежи

5. Внедряване на системи за БГВ на база термосоларни панели в сгради общинска собственост

Дата :

Име и фамилия на представляващия:

(19/03/2018)

/д-р Теньо Тенев/

Подпис:

