РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на енергетиката

ПОМОРИЕ

РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПО-ЗЕЛЕНА,
ПО-КОНКУРЕНТНА
И ПО-ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА

ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО
ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ“.
Проектът по програма „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА
СИГУРНОСТ“ (ВЕЕЕЕС), се осъществява с финансовата подкрепа от Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
В рамките на проекта ще се осъществи подмяна на всички осветителни тела в Каблешково, Ахелой,
Каменар и Поморие, което означава, че ще се създадат по - добри условия за живот за общо
19 323 жители на територията на общината.
На мястото на старото улично осветление са монтирани модерни светодиодни и автономни
фотоволтаични лампи, както следва:
в Каменар - 191 бр. нови осветители;
в Каблешково - 538 бр. нови осветители;
в Ахелой - 409 бр. нови осветители;
в Поморие - 827 бр. нови осветители и 5 бр. LED УОТ ВЕИ.
Монтирана е и система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните
системи чрез централна софтуерна платформа. Всичко това значително ще понижи загубите
на електрическа енергия. Приложените мерки за подобряване на ЕЕ на СВИО ще осигурят
и постигането на нормативните класове осветление. Ще се изпълнят всички мерки, предложени
в доклада от обследването за ЕЕ на СВИО. С цел обмяна на опит, знания и най-добри практики
на управленско и експертно ниво, община Поморие ще реализира проекта в партньорство с ЕМ ПИ
Енерджи, Норвегия.
Стойността на проекта е 784 934.35 лв.
С реализацията на проекта се стимулира производството на енергия от възобновяеми източници,
подобрява се енергийната ефективност и разпределението на енергия в община Поморие.

www.eeagrants.org
www.norwaygrants.org
eeagrants.org/countries/bulgaria
pomorie.bg

БЛОГ

Кметът Иван Алексиев
подписа договор
за подмяна на уличното
осветление

Активно се работи
по проекта за обновяване
на уличното осветление
в Каменар, Каблешково,
Ахелой и Поморие

Ще се проведе откриваща
пресконференция
по програма
„Възобновяема енергия,
енергийна ефективност,
енергийна сигурност“

видео

Община Поморие
стартира проект
за обновяване
на уличното осветление
в Каменар, Каблешково,
Ахелой и Поморие

