
п.к: 4990

п.к: 4990 № 104

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

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
Забележки

Източници на 

финансиране

Годишно 

производст

во

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инстали

рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 

енергия

Адм. област: Смолян

Адрес: гр./с Неделино ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 

енергия 

от ВИ 

Собственост 

на проекта 

Топл.

енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Боян Кехайов - кмет на Община Неделино тел. 03072 92 92 E-mail: oba_nedelino@abv.bg

краткосрочна ОПНИЕВИБГ на община Неделино  2016-2020г.

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Задължено лице: Община Неделино ЕИК: 000615043

ул. Александър Стамболийски

Представляващ:

Лице за контакт: Симеон Родопски - гл. експерт "Проекти и програми" в ОбА - Неделино

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

Отчетна година 2018 г.

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:



Източник на 

финансиране

Биодизел, L Биоетанол, L

2402,88

0

Планирана дейност

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1. Закупуване и монтиране на котел за отопление за подобряване на енергийните 

характеристики на сграда на ОбА - Неделино

Финансов 

механизъм на 

ЕИП и Норвежки 

финансов 

механизъм

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

Постигане на съответствие с 

техническите изисквания за 

енергийна ефективност чрез 

намаляване на 

изразходваното количество 

електроенергия за отопление

2. Подмяна на горивната система с цел подобряване енергийните характеристики на сградата 

на ОДЗ "Пролет", гр. Неделино

Финансов 

механизъм на 

ЕИП и Норвежки 

финансов 

механизъм

Планирана дейност

Вид на горивото

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дизелово гориво

Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литри

Биодизел

Количество с примеси

L

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.

Мерки за използване на енергия от ВИ при изграждане или 

реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради - общинска собственост.

Постигане на съответствие с 

техническите изисквания за 

енергийна ефективност чрез 

намаляване на 

изразходваното количество 

електроенергия за отопление

40048

0

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ



Източник на 

финансиране

Национален 

доверителен 

екофонд/Фонд 

енергийна 

ефективност и 

възобновяеми 

източници

Име и фамилия на представляващия:

(дд/мм/ггггг)

Подпис: ………/п/…../печат/

/Боян Кехайов - кмет на община Неделино/

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

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

Монтиране на селективни слънчеви колектори за топла вода върху покривните конструкции на 

сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост - държавна и 

общинска

Забележка

Планирана мярка

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.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Според оценка на експерти, 

този тип панели са с високо 

КПД на територията на 

Община Неделино  и са с 

големи переспективи от 

гледна точка икономията на 

енергия (източник 

Краткосрочна програма за 

използване на енергия от ВЕИ 

и биогорива 2016-2020 г. на 

Община Неделино)

Дата : 18.02.2019 г.


