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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за „Актуализиранe на Програма свързана с насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници на територията на Община Севлиево“

2018-2022г.

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Възложител  е Община Севлиево, адрес: Севлиево 5400, пл.”Свобода” №5,
БУЛСТАТ 000215889.

2. П Р Е Д М Е Т  НА  ПРОГРАМНАТА  РАЗРАБОТКА.

Въз основа на събрана а к т у а л н а информация за географските, икономическите
и социалните условия в Община Севлиево, да се състави Програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници, която да се съобрази с Националния
план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ) и изискванията на чл.
10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

3. ОБЕМ НА ПРОГРАМАТА

Програмата да се разработи за територия на Община Севлиево, като да обхваща
времеви период 2018-2022г.

4. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Съдържанието на програмата трябва да отговаря на следните  изисквания:

-Да бъде съобразена с развитието на района за планиране, особеностите, потенциала на
общината и действащите общински планове имащи отношение към обхвата на програмата.

-Да се съберат данни и направи анализ на потенциала на енергията от възобновяеми
източници, които са налични като видове природен ресурс на територията на общината
(слънчева енергия, вятърна енергия, водна енергия, геотермална енергия,  енергия от
биомаса,  използване на биогорива в транспорта,  използване на енергия от възобновяеми
източници в транспорта). Да се направи оценка за наличния  и  прогнозния  потенциал  на
местните  ресурси  за  производство  на  енергия  от  възобновяеми източници;
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-Да се даде оценка за използването на енергия от възоновяеми източници по сектори:
промишлени предприятия, транспорт, услуги, домакинства и селско стопанство.

-Да се определят приоритетите за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници в зависимост от стратегическите цели и политиката за развитие на общината.

-Да се направи анализ на  възможностите за  изграждане на  енергийни обекти за
производство на  енергия от възобновяеми източници върху покривните и фасадните
конструкции на сгради - общинска собственост, в т.ч. схеми за подпомагане на проекти за
производство и потребление на електрическа  енергия,  топлинна  енергия  и  енергия  за
охлаждане  от  възобновяеми  източници.

-Да се отчетат и възможностите на общината в други области и програми, имащи
отношение към оползотворяването на енергия от възобновяеми източници.

При изготвяне на програмата за оползотворяване на енергията от възобновяеми
източници на територията на общината да се заложат мерки, имащи отношение към
реализирането на програмата включващи:

-Мерки за използване на енергия от  възобновяеми източници при изграждане  или
реконструкция,  основно  обновяване,  основен  ремонт  или  преустройство  на  сгради -
общинска собственост,  използване  на  енергия  от  възобновяеми  източници  при  външно
изкуствено осветление на недвижими имоти - публична  общинска  собственост, мерки за
насърчаване на производството и използването на електрическа,  топлинна и енергия за
охлаждане, произведена от възобновяеми източници, както  и такава, произведена от
биомаса от отпадъци, генерирани на територията на общината.

-Да се направи избор на мерки, дейности и по следващи проекти подредени в списък с
предложени за реализация на проекти и списък с реализирани до момента проекти с
подробно описание на използваните енергии и заместените (количество, състав и др).

5. СРОК
1. Краен срок за техническо изпълнение на програмата – не повече от 60 календарни

дни от получаване на възлагателно писмо от страна на възложителя;
Забележка: В срока за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката не се включват
сроковете свързани със съгласувателни процедури.

2. Програмата трябва да бъде направена на 2бр. хартиен и електронен носител и
приета от Общинския съвет на Община Севлиево.
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