
п.к: 9650

п.к: 9650 № 26

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

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Дялово 

участие на 

общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката: няма изпълнени мерки

Спестени енергии 

годишно
ЗабележкиИзточници на финансиране

Годишно 

производст

во

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инстали

рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Представляващ:

Лице за контакт: инж. Н. Кондов - началник на отдел ,,УТИ" .име,фамилия,длъжност

Информация за програмата

Вид 

енергия 

от ВИ 

Собственост 

на проекта 

Топл.

енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Отчетна година

Елена Балтаджиева - Кмет на Община Каварна име,фамилия,длъжност тел./GSM 0570 8 18 18 E-mail: obshtina@kavarna.bg

                            дългосрочна  2019-2029 г. / краткосрочна  ОПНИЕВИБГ на община Каварна  2019-2022 г. 

Ел. 

енергия

Спестени 

средства 

ОБЩО

горива и 

енергии

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвестиц

ии общо

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Задължено лице: Община Каварна ЕИК:000852697

 ул. ,,Добротица" 

Адм. област: Добрич

Адрес: гр. Каварна, ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

2021 г.

тел./GSM 0570 8 18 21 E-mail: tus@kavarna.bg

Наименование на мярката:

Спестени емисии 

CO2 

Вид 

произвед

ена 

енергия 

от ВИ

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



Източник на финансиране

не е уточнен

Биодизел, L Биоетанол, L

522,54

428,12

Източник на финансиране

планирана

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1.Поставяне на соларни инсталации за топла вода на покривите на училища и детски градини в 

община Каварна

Подобряване на енергийната 

ефективност. Реализиране на 

икономии. Намаляване на 

емисиите от парникови газове.

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

2. Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични инсталации) в административни сгради и обекти на 

социалната инфраструктура в община Каварна
не е уточнен планирана

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

не е уточнен

3.Внедряване на ВЕИ (фотоволтаични инсталации) в читалища в община Каварна планирана

4.Извършено енергийно обследване на системата за улично осветление на територията на 

общината
не е уточнен планирана

5.Въвеждане на частично хибридно улично осветление в община Каварна не е уточнен планирана

6.Създадена информационна система за ВЕИ в община Каварна, включваща база данни за 

инвестиционните разходи и количествата произведена енергия.
Общински бюджет планирана

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.

Намаляване потреблението на 

енергия;

Намаляване разходите в 

общинския бюджет.

Саздаване и поддържане на база 

от данни. 

планирана

Обучителни кампании сред населението на съответните 

общини за мерките за подпомагане, ползите и 

практическите особености на развитието и използването на 

енергия от ВИ.

8.

Повишаване на квалификацията 

на общинските служители с цел 

изпълнение на проекти свързани с 

въвеждането и използването на 

ВЕИ

Забележка
Количество с примеси

L

7.Обучение на специалисти от Общинската администрация, работещи в сферата на ВЕИ не е уточнен

Вид на горивото

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Подобряване на енергийната 

ефективност. Реализиране на 

икономии. Намаляване на 

емисиите от парникови газове.

Подобряване на енергийната 

ефективност. Реализиране на 

икономии. Намаляване на 

емисиите от парникови газове.

Намаляване потреблението на 

енергия;

Намаляване разходите в 

общинския бюджет.

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

8709

6116

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

Дизелово гориво

Бензин

Забележка

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

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.

Вид на примеса
Количество на примеса в литри

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ



Общински бюджет или средства 

по оператинти програми и/или 

ПРСР и др.

Име и фамилия на представляващия:

(дд/мм/ггггг)

Подпис: 

/Елена Балтаджиева - Кмет на Община Каварна/

Дата :

планирана

Подобряване на енергийната 

ефективност. Реализиране на 

икономии. Намаляване на 

емисиите от парникови газове.

Изграждане на фотоволтаични инсталации върху покривните конструкции на общински сгради

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.


