ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –
ПРОВАДИЯ, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ”
2014 – 2020 ГОДИНА

През месец Март 2017г. екипа за управление по проект BG16RFOP001-2.001-0008
„Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община
Провадия“ продължи своята работа за реализиране на целите поставени в проектното
предложение на Община Провадия.
На 22.03.2017 година бяха отворени офертите на участниците кандидатствали за
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, изпълнение на
СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на
енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация – Провадия,
финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01”. Констатиран е
засилен интерес към обявената обществена поръчка поради факта, че оферти са подадени от 13
участника в процедурата.
На 24.03.2017 година бяха отворени и офертите на участниците кандидатствали за
изпълнение на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за
изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на
независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C01 по ОПРР”. Оферти са подадени от 16
участника в процедурата.
На 31.03.2017 година бяха сключени договорите за изпълнение на дейностите свързани с
публичност и визуализация по проекта. Дружеството „Издателска къща АБ” ЕООД ще
организира и проведе презентациите по проекта, както и ще изработи и монтира необходимите
табели и билборд по проекта. На изпълнителя „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД е възложено
изготвянето на информационните брошури по проекта. В рамките на месец Април 2017 година
е предвидено и провеждане на началната презентация по проекта с цел запознаване на
обществеността с целите на проекта и мерките, които ще бъдат изпълнени.
През месец Март 2017 година екипа за управление на проекта подготви и депозира пред
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година и
детайлизиран план за разходване на средства за второто тримесечие на 2017 година и до края на
изпълнението на проекта.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на
административната сграда на Община Провадия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Провадия и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

