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ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

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

биогорива на Община Дряново за периода 2014 – 2017 г. 

 

№ Наименование 
Индикатор за 

резултат 

Източник на 

финансиране 

Индикативна 

стойност (в хил. лв.) 

Период на 

реализация 

Специфична цел 1: Подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на енергийните източници 

 Мярка 1.1: Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет 

1 
Обследване за енергийна ефективност и саниране на 

сгради, общинска собственост 
2 сгради (брой)  

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

200 2014-2017 

2 
Монтиране на слънчеви колектори на сгради 

общинска собственост 

3 инсталирани 

инсталации (брой) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

90 2014-2017 

 Мярка 1.2 Повишаване нивото на информираност, култура и знания на местната общност относно използването на ВЕИ 

1 
Обучение на общинска администрация за работа по 

проекти от фондовете по ЕЕ 

15 обучени 

служители (брой) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

2 2014-2017 

2 
Публично-частни партньорства за изграждането на 

ВЕИ мощности на територията на общината 
2 ПЧП (брой) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

5 2014-2017 

3 Информационни кампании сред местната общност 3 информационни 
общински бюджет / 

структурни 
3 2014-2017 
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кампании (брой) фондове на ЕС 

4 
Намаляване на разходите на домакинствата за 

енергия 

10 % намален 

разход на енергия 

(%) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

- 2014-2017 

Специфична цел 2: Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината 

 Мярка 2.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ в частния сектор 

1 Повишаване на информираност сред инвеститорите 
Проведени 3 

кампании (брой) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

30 2014-2017 

2 
Популяризиране на източници за финансиране на 

ВЕИ проекти 

Проведени 2 

кампании (брой) 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

20 2014-2017 

 Мярка 2.2. Стимулиране на бизнеса за изграждане на ВЕИ мощности на територията на общината 

1 

Създаване на благоприятни предпоставки за 

инвестиране във ВЕИ мощности – разработване и 

прилагане на местни финансови механизми 

Приложен поне 1 

финансов 

механизъм (брой)   

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

- 2014-2017 

2 Увеличен дял на бизнес инвестициите във ВЕИ 
10% увеличен дял 

на инвестициите 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

- 2014-2017 

Специфична цел 3: Намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферата 

 Мярка 3.1. Увеличаване на използваната енергия от ВЕИ 
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1 
Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от 

публичния сектор 

10% намалени 

въглеродни емисии  

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

- 2014-2017 

2 
Намаляване на въглеродните емисии, изхвърляни от 

частния сектор 

10% намалени 

въглеродни емисии 

общински бюджет / 

структурни 

фондове на ЕС 

- 2014-2017 

 350  

  

 

 

 

 




