Проект №BG16RFOP001-2.001-0146
„Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“,
осъществен с финансовата подкрепа
на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

За реализирането на проекта бе сключен договор №BG16RFOP001-2.001-0146-C01
от 18.11.2016 г. с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със
срок за изпълнение 18 месеца в периода от 18.11.2016 г. до 18.05.2018 г. стойност
на безвъзмездната финансова помощ – 1 174 070,41 лв., от които финансиране от
ЕС – 997 959,84 лв. и национално съфинансиране – 176 110,57 лв.
На 20.06.2017 г. към договора се сключи анекс №BG16RFOP001-2.001-0146-C02 за
намаляване размера на безвъзмездната финансова помощ и прехвърляне на
средства между бюджетни пера след проведени процедури по ЗОП за избор на
изпълнители на дейности по проекта на стойност 1 171 730,41 лв., от които 995
970,84 лв. финансиране от ЕС, чрез ЕФРР и 175 759,57 лв. национално
съфинансиране.
На 16.03.2018 г. се сключи анекс № BG16RFOP001-2.001-0146-C03 за промяна
срока на изпълнение на проекта от 18 месеца на 21 месеца, със срок за
реализация от 18.11.2016 г. до 18.08.2018 г.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ
на проект "Региони в растеж обновява
жилищата в град Никопол" е повишаване
на енергийната ефективност на жилищата
на територията на град Никопол.
Осъществяване
на
рентабилна
експлоатация на сградите, което ще
позволи
устойчиво
да
продължи
използването и поддържането им с оглед
да се подобрят условията на живот на
обитателите на сградите.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради;
Достигане на най-малко клас "С" на енергопотребление;
Намаляване на разходите за енергия;
По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на
крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови
газове в малките градове - опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР
2013-2025;
Осигуряване на по-добро качество на въздуха и условия за живот в съответствие с
критериите за устойчиво развитие;
Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на
сградите.
Стимулиране на градско - селските връзки.

Проект №BG16RFOP001-2.001-0146
„Региони в растеж обновява
жилищата в град Никопол“,
.
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.

Стойност по ДБФП
1 171 730,41 лева
ЕФРР: 995 970,84 лв.
BG: 175 759,57 лв.

Стойност по изпълнение
1 077 445,00 лева
ЕФРР: 915 828,25 лв.
BG: 161 616,75 лв.

Начало на проекта
18.11.2016 г.
Край на проекта
18.08.2018 г.

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА СА ИЗПЪЛНЕНИ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
•
•
•
•
•
•

Организация и управление на проекта;
Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по ЗОП;
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за три обособени позиции;
Строителен надзор и оценка за съответствие за три многофамилни жилищни сгради;
Публичност и визуализация на проекта;
Финансов одит на проекта.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПРОЕКТА
се
доказа
от
извършени
обследвания за енергийна ефективност,
придружени от валидни сертификати за
енергийни характеристики на сградите, и
обследвания за установяване на техническите
характеристики на сградите с изготвени
технически паспорти.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА...
за многофамилна жилищна сграда
Никопол Васил Левски 107
ПРЕДИ ПРОЕКТА

СЛЕД ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА...
за многофамилна жилищна сграда Никопол Васил Левски 87

ПРЕДИ ПРОЕКТА

СЛЕД ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА...
за многофамилна жилищна сграда
Никопол Александър Стамболийски 1

ПРЕДИ ПРОЕКТА

СЛЕД ПРОЕКТА

ФИНАЛНО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

• Подобряването на енергийната ефективност на сградите е
една от основните предпоставки за повишаване качеството
на живот на обитателите, намаляване на енергийното
потребление и опазване на околната среда.
• Дейностите за енергийно обновяване удължават живота на
сградите и намалят разходите за поддръжка.
• В резултат от изпълнението на проекта се повиши
енергийната ефективност на трите многофамилни
жилищни сгради и се намалиха разходите за електроенергия.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изготвени инвестиционни проекти за трите сгради;
Издадени разрешения за строеж за трите сгради;
Изпълнени мерки за енергийна ефективност за трите сгради;
Изпълнени мерки от техническите обследвания за трите сгради;
Актуализирани технически паспорти за трите сгради;
Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация
за трите многофамилни жилищни сгради.

С реализацията на проекта се постигнаха следните индикатори:
-

Енергийна ефективност: Брой обновени сгради – 3 многофамилни
жилищни сгради с постигнат най-малко енергиен клас „С";
Енергийна ефективност: Брой домакинства, преминали в по-горен клас
на енергопотребление: 74, от които:
За МЖС «Никопол Александър Стамболийски 1» – 16;
За МЖС «Никопол Васил Левски 87» - 30;
За МЖС «Никопол Васил Левски 107» – 28.

-

Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно
намаляване на емисиите на парникови газове - след въвеждането на
пакета от енергоспестяващи мерки е 533.98 т./год.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
От екипа реализирал Проект №BG16RFOP001-2.001-0146
„Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“, 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.
Ръководител на проекта – инж. Анелия Петкова
Счетоводител на проекта – Елия Ангелова
Технически контрол – Кръстина Петрова
Координатор – Мирослава Маринова

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Никопол 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.

