
п.к: 5570

п.к: 5570 № 19

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. % -

Частна Слънчева електрическа 400 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №28/01. 12. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №24/15. 09. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 198 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №23/25. 08. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 100 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №22/25. 08. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 132 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №21/25. 08. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №20/04. 08. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 1000 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №19/09. 06. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Отчетна година 2021 г.

тел. 06941/22-98 E-mail: obshtina@letnitsa.bg

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

ул. "България"

Представляващ:

Лице за контакт: Соня Хорозова - Директор "УТОСПП"

Информация за програмата

Спестени 

емисии CO2 

Спестени 

средства 

ОБЩО

горива и 

енергии

ИЗПЪЛНЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

Инвестиции 

общо

Красимир Джонев - Кмет на Община Летница тел. 06941/22-56 E-mail: obshtina@letnitsa.bg

краткосрочна/дългосрочна ОПНИЕВИБГ на община Летница  2012-2022 г. - https://www.letnitsa.bg/node/5611

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Задължено лице: Община Летница ЕИК: 000291584 Адм. област: Ловеч

Адрес: град Летница ж.к/кв………………………………………………………

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Вид 

енергия от 

ВИ 

Собственост 

на проекта 

Топл.

енергия 

СПЕСТЕНИ ГОРИВА              

Вид 

произведена 

енергия от ВИ

Спестени енергии 

годишно
ЗабележкиИзточници на финансиране

Годишно 

производст

во

Начална и 

крайна дата 

на мярката

Инсталирана 

мощност

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТA

Ел. 

енергия

Дялово 

участие на 

общината

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:



Частна Слънчева електрическа 1000 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №16/02. 06. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 1000 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №14/19. 05. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №13/28. 04. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №12/14. 04. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №11/14. 04. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №6/24. 02. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №5/03. 02. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Частна Слънчева електрическа 30 - 0,0 0 друго

Издадено разрешение за 

строеж №1/13. 01. 2021г.                                                     

Разрешеният строеж не 

подлежи на въвеждане в 

експлоатация.

Източник на финансиране

Наличие на ПУП-ове за 

реализация на проекти за 

оползотворяване на енергия 

от ВИ на общината или 

частния сектор

Разработване и/или актуализиране на общите и 

подробните устройствени планове, свързани с 

реализация на благоустройствени работи за 

изпълнение на проекти за оползотворяване на ВИЕ

Разработване и/или актуализиране на общите и 

подробните устройствени планове, свързани с 

реализация на благоустройствени работи за 

изпълнение на проекти за оползотворяване на ВИЕ

1. Осигурени условия за 

изпълнение на проекти за 

оползотворяване на енергия 

от ВИ                                                                

2. Намиране на решения за 

осигуряване на баланс 

между частните и 

обществените интереси

1. Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика Общински бюджет

2. Актуализиране на общ устройствен план на Община Летница Общински и национален бюджет

3. Актуализиране на подробните устройствени планове, свързани с реализация на проектите за 

оползотворяване на енергия от ВИ на общината или частния сектор

Оперативни и национални 

програми, финансови 

инструменти и програми на ЕС, 

общински бюджет

Наименование на мярката:

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

Стимулиране на инициативи 

за използване на енергия от 

ВИ

СЪОТВЕТСТВИЕ С НПДЕВИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

Премахване на съществуващи и не допускане на 

нови административни ограничения  пред 

инициативите за използване на енергия от ВИ

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Наименование на мярката:

Забележки

Наименование на мярката:



Биодизел, L Биоетанол, L

1078,2

134,1

Източник на финансиране

Оперативни програми и частно 

финансиране

Дата: Име и фамилия на представляващия:

12. 01. 2022г.

Подпис: 

/Красимир Джонев - Кмет на Община Летница/

17970

1490

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ГОРИВА В ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ

1. Съдействие на бизнес и частен сектор за изграждане на фотоволтаични системи      

Забележка

Бензин

ЗабележкаВид на примеса

Количество на примеса в 

литри

Дизелово гориво

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 10, АЛ. 1 ОТ ЗЕВИ

(избира се от падащо меню)

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

Вид на горивото
Количество с примеси

L

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

ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА ИЛИ ДЕЙНОСТТА


