
Стр. 1

Проект 1

Повишаване на енергийната 
ефективност в ДГ "Ангел 
Каралийчев" гр.Стражица 280000 280 000

Проект 2

Ремонт на ДГ "Сава Цонев" 
гр.Стражица 200000 200000

Проект 3

Ремонт на детски градини по 
селата от общината 300000 50000 250000

Други 
финансови 
източници

Подцел 1 Намаляване разходите за 
енергия в обекти и сгради на 
територията на общината чрез 
внедряване на енергоспестяващи 
технологии и мерки и усъвършенстване 
на организацията за поддръжка и 
контрол на енергийните съоръжения

Национален 
доверителен 

екофонд
Фонд 

"Козлодуй"

Необходи
ми 

финансов
и ресурси

ПРСР
Общински 

бюджет

План за изпълнение на Общинската Програмата за енергийна ефективност на Община Стражица за периода 2018-2020 г. в лв.

ЦЕЛ 1 Подобряване на средата за 
живот в общината чрез ефективно 
използване на енергийните източници

Наименование на проектаЦели

Източник на финансиране



Стр. 2

Проект 4
Повишаване на енергийната 
ефективност в сградата на 
общинска администрация 
гр.Стражица 165000 165000
Проект 5
Повишаване на енергийната 
ефективност в сградата на  
ОП "Странични дейности" 119000 119000

Проект 6
Реконструкция и саниране на 
СУ „Ангел Каралийчев” гр. 
Стражица, упи VІІ „За СОУ”, 
кв. 63, гр. Стражица 1000000 1000000
Проект 7
Ремонт на ОУ "Св.Св.Кирил и 
Методий" с.Асеново 200000 200000
Проект 8
Ремонт на ОУ "Николай 
Райнов с.Кесарево 400000 400000

Проект 9
Ремонт на СУ "Св.Климент 
Охридски" с.Камен 400000 400000
Проект 10
Ремонт на читалище 
с.Кесарево 150000 150000
Проект 11
Ремонт на читалище 
с.Балканци 50000 50000
Проект 12

Ремонт на читалище с.Камен 300000 300000

     
      

    
   
     

     
   



Стр. 3

Проект 13
Ремонт на ДЦДМУ с.Горски 
Сеновец 55000 55000
Проект 14

Саниране на сгради по 
НПЕЕМЖС 2500000 2500000

Проект 1

Доставка и монтаж на 
светодиодни улични 
осветителни тела за 
обезпечаване потребностите 
на Община Стражица 496000 496000

ЦЕЛ 2 Повишаване на енергийна 
ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината

Проект 1

Информационна кампания за 
енергийно ефективни мерки 
сред населението 1000 1000

Подцел 2 Обновяване на уличното 
осветление в населените места на 
общината

     
      

    
   
     

     
   

ЦЕЛ 3 Намаляване нивата на 
замърсяване и достигане на 

    
  

Подцел 1 Повишаване нивото на 
информираност, култура и знание на 
експертите и специалистите от 
общинска администрация и местното 
население за работа по проекти от 
фондовете по енергийната 
ефективност



Стр. 4

Проект 1

Проучване потенциала на
общината по отношение
наличието и използваемостта
на възобновяеми енергийни
източници в различни
сектори 1000 1000

Проект 2
Монтаж на фотоволтаични
съоръжения върху общински
сгради 300000 300000

Проект 3

Монтаж на слънчеви
колектори за загряване на
вода върху сградите на
детски и социални заведения 30000 30000

ОБЩО: 6947000 564000 200000 2100000 548000 3535000

     
замърсяване и достигане на 
установените норми за вредни 
вещества в атмосферата

Подцел 1 Проучване потенциала за 
енергийна ефективност в общината и 
на възможностите за неговото 
оползотворяване
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