ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОПРР 2014-2020 ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

На сесия на Общински съвет – Провадия, проведена на 27.10.2016г., Кметът на Общината –
инж. Филчо Филев представи пред общинските съветници, кметовете на кметства, служители на
общинска администрация и граждани информация за три подписани договора за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Договорите са по
процедурата
„Повишаване
на
енергийната
ефективност
в
периферните райони“ и по схема за
техническа помощ за подобряване на
административния
капацитет
за
изпълнение
на
проекти
по
Приоритетна ос 2 на ОПРР.
На 29.09.2016г. между Община
Провадия и Министерството на
регионалното
развитие
и
благоустройството – Главна дирекция
„Градско и регионално развитие“ е
подписан договор за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 20142020г. по процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в периферните райони“ за проект
BG16RFOP001-2.001-0025„Подобряване на енергийната ефективност в общинска образователна
инфраструктура – ОДК Провадия“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност
171 531,69 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и не се изисква
съфинансиране от Община Провадия.
Проектът цели повишаване на енергийната ефективност на общинската сграда, където се
помещава ОДК-Провадия (Център за подкрепа за личностно развитие) чрез постигане на клас „А“ на
енергопотребление и 62% енергийни спестявания. Планираните дейности ще доведат до подобряване
на енергийната ефективност на сградата, което пряко ще допринесе за намаляване на
енергопотреблението, а косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове, което е един от
индикаторите за реализация на проекти по процедурата на Оперативна програма „Региони в растеж“.
Основните дейности включват строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор,
мерки за информация и публичност и управление на проекта.
Предвиждат се изпълнение на енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за
сградата в обследването за енергийна ефективност – топлоизолиране на външните стени, подмяна на
дограма, изолация на покрива и др.
Ще се изпълняват и всички задължителни мерки, включително и по конструктивно възстановяване и
укрепване, описани в техническото обследване на сградата, както и мерки за подобряване достъпа на
лица с увреждания.

BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска
образователна инфраструктура – ОДК Провадия“

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква понижаване на годишното
потребление на първична енергия на обществената сграда ОДК (Център за подкрепа за личностно
развитие), като общата целева стойност, която трябва да бъде постигната е 118 440 kWh.
Мерките имат и допълнителен
ефект
–
осигуряват
рентабилна експлоатация на
сградата, което позволява
устойчиво
да
продължи
управлението и поддържането
й, с оглед създаване на добра
среда за развитие на услуги за
децата и младежите от гр.
Провадия. Реализирането на
проекта ще допринесе за
постигане на конкретните
цели
на
Процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна ефективност в
периферните
райони“,
а
именно: „Повишаване на
енергийната ефективност в
обществените
сгради
в
опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“ .
Периодът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е 20 месеца, т. е. до
края на м. май 2018г.
Екипът за изпълнение на проекта включва:
Ръководител: Марин Пенчев – гл. специалист УТЕОС
Счетоводител: Виолета Николова - ст. счетоводител
Технически сътрудник – Петя Иванова - ст. специалист АПИО
Към настоящия момент администрацията подготвя процедурите за възлагане на обществени
поръчки по ЗОП за изпълнение на проектните дейности.

BG16RFOP001-2.001-0025-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в общинска
образователна инфраструктура – ОДК Провадия“

