
приложение към Решение № 150, взето с Протокол № 20 от 27.04.2021 г. на ОбС-Кричим

п.к: хххх

п.к: 4220 № 3

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

Източник на 

финансиране

финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021 г.

 на 18.03.2020 г. в 12:04 часа с вх. рег. №: 

BGENERGY-2.001-0006 подадено проектно 

предложение: „Реконструкция и 

модернизация на системата за външно 

изкуствено осветление в община Кричим“ 

по Програма Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна 

сигурност, BGENERGY-2.001 - 

Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на 

общините, Проектното предложение е 

преминало етапа на оценка, на която е 

получило 85 точки и е в статут резерва под 

номер 70. 

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.

2. Мярка № 3 Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, 

градини и други имоти общинска собственост

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА Забележки

1. Мярка № 2 Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия/ Дейност: 

Инсталиране на фотоволтаични и слънчеви системи върху големи покриви и сградни площи на 

производствени предприятия, търговски и офис сгради

частни 

инвестиции

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

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

издадена заповед №ОУ-02-26-

3/07.10.2020 г. на Главния архитект на 

община Кричим за допълване на 

Разрешение за строеж № 9/20.11.2019 г. 

на "Солвекс - Козметични продукти" 

ООД за обект "Изграждане на покривна 

мрежова фотоволтаична система с 

мощност 168 кW, монтирана върху 

покрива на съществуващи сгради в ПИ 

39921.90.34" с промяна по време на 

строителството на мощността на 177,63 

кW

Отчетна година 2020 г.

тел./GSM 03145/20 47 и 0887 602 420 E-mail: utip.krichim@abv.bg

Забележки
Източници на 

финансиране

Годишно 

производст

во

пл. "Обединение" 

Представляващ:

Лице за контакт: инж. Светлана ********* Рангелова, директор дирекция УТГРМДТХД

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 ******** КАЛЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ тел. 03145/22 50 E-mail: kmet_krichim@abv.bg

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на 

община Кричим 2018 – 2021 година, приета с Решение № 345, взето с Протокол № 42 от 20.12.2018 г. на Общински съвет 

при община Кричим и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Кричим 2020 – 2030 година, приета с Решение № 62, взето с Протокол № 9 от 02.06.2020 г. на 

Общински съвет при община Кричим

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Задължено лице: Община Кричим ЕИК: 115244456 Адм. област: Пловдив

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

Вид 

енергия 

от ВИ 

Собственост 

на проекта 

Топл.

енергия (ТЕЦ)

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Вид 

произвед

ена 

енергия 

от ВИ

Спестени енергии 

годишно

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инстали

рана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 

енергия

Дялово 

участие на 

общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:



Биодизел, L Биоетанол, L

1714.53774

78.70156

Източник на 

финансиране

Дата : 25.02.2021 г. Име и фамилия на представляващия:

(дд/мм/ггггг) /Атанас ******** Калчев/

Подпис: 

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

(избира се от падащо меню)
ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Вид на примеса
Количество на примеса в литри

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

Бензин

Забележка
Количество с примеси

L

финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

2014-2021 г.

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

28 575.63

1124.308

 на 18.03.2020 г. в 12:04 часа с вх. рег. №: 

BGENERGY-2.001-0006 подадено проектно 

предложение: „Реконструкция и 

модернизация на системата за външно 

изкуствено осветление в община Кричим“ 

по Програма Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна 

сигурност, BGENERGY-2.001 - 

Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на 

общините, Проектното предложение е 

преминало етапа на оценка, на която е 

получило 85 точки и е в статут резерва под 

номер 70. 

Вид на горивото

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.

Дизелово гориво

2. Мярка № 3 Използване на енергия от ВЕИ при осветление на улици, площади, паркове, 

градини и други имоти общинска собственост


