
п.к: 9700

п.к: 9700 №17

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

Източник на 

финансиране

Биодизел, L Биоетанол, L

12607,818

996,38714234,1

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

боиетанол

210130,3

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ

(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Мерки за насърчаване потреблението и производството  

на енергия, произведена от биомаса от отпадъци, 

генерирани на територията на общината.

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.

Информационни кампании сред населението на 

съответните общини за мерките за подпомагане, ползите 

и практическите особености на развитието и използването 

на енергия от ВИ.

Повишаване на използването 

на ВИ

Повишен обществен интерес 

по темата

Количество с примеси

L
Вид на горивото

Дизелово гориво

Бензин

ЗабележкаВид на примеса
Количество на примеса в литри

биодизел

3.Обучение за служители на Община "За изпълнение задълженията по ЗЕЕ и ЗЕВИ"

Финансов 

механизъм на 

европейското 

икономическо 

пространство 

Изпълнена дейност през 2017г.

2.. Предстои да се разработи програма за проучване, проектиране и изграждане на 

мощности за геотермална енергия на територията на с. Мараш, Община Шумен
смесено Планирана дейност

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1.Използването на биогаз, получен от метанизация на активна утайка в "Градска 

пречиствателна станция за отпадъчни води" (ГПСОВ)Шумен

Оперативна 

програма по 

околна среда - 

ОПОС

Финансово-екологичен аспект 

- енергията ще се исползва за 

нуждите на пречиствателна 

станция.

Планирана дейност

Топл.

енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Отчетна година 2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвести

ции 

общо

краткосрочна/дългосрочна ОПНИЕВИБГ на община Шумен  2014-2020г.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 

енергия

Дялово 

участие на 

общината

Лице за контакт: инж. Ирина Христова гл. експерт ОВиЕЕ тел./GSM 054/857-725 E-mail:i.hristova@shumen.bg

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

ОБЩО

горива и 

енергии

Вид 

енергия 

от ВИ 

Информация за програмата

Спестени 

емисии CO2 

Спестени 

средства 

Любомир Христов - кмет тел./GSM 054/800-810 E-mail:mayor@shumen.bg

Адрес: гр.Шумен ж.к/кв……………………………………………………… ул. Славянски

Представляващ:

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Задължено лице: Община Шумен ЕИК: 931721 Адм. област:Шумен

Наименование на мярката: Няма изпълнени мерки за производство на енергия от ВИ през 2017г.

Вид 

произве

дена 

енергия 

от ВИ

Спестени енергии 

годишно
Забележки

Източници на 

финансиране

Годишно 

производс

тво

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инстали

рана 

мощност

Собственост 

на проекта 



Източник на 

финансиране

ОПОС

смесено

Дата : Име и фамилия на представляващия:

14.2.2018 инж. Ирина Христова, гл. експерт ОВиЕЕ

Подпис: 

Повишаване на използването 

на ВИ

Повишаване на използването 

на ВИ

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

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

1.Предстои въвеждането в експлоатация на инсталацията на биогаз, получен от метанизация 

на активна утайка в "Градска пречиствателна станция за отпадъчни води" (ГПСОВ)Шумен

2. Предстои да се разработи програма за проучване, проектиране и изграждане на 

мощности за геотермална енергия на територията на с. Мараш, Община Шумен

Забележка

Планирана дейност

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ

(избира се от падащо меню)

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.

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.

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Планирана дейност


