ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“

BG16RFOP001-2.001-0122 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни
жилищни сгради в гр.Нови Пазар – I“
Бенефициент: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна
програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 19.10.2016
Период на изпълнение: 24 месеца
Стойност на проекта: 1 145 961.18 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 140 414.66 лв.
Минимална помощ за собственици на самостоятелни обекти: 5 546.52 лв.
Проектът „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в
гр.Нови Пазар – I“ е насочен към повишаване на енергийната ефективност на многофамилни
жилищни сгради в гр. Нови пазар. В проектното предложение са включени 4 жилищни сгради,
намиращи се на ул. Цар Освободител I № 1, ул. Оборище № 18, ул. Цар Борис I № 3 и ул. Марица №
51.
Дейностите за енергийно обновяване ще се осигурят по-добри условия на живот, топлинен
комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
Проектите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесат за постигане на
националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на
по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови
газове в атмосферата.
Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр.
Нови пазар ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и
атрактивни жилища.
Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в
жилищния сектор в гр. Нови пазар, който се явява опорен център от 4-то ниво на националната
полицентрична система.
Конкретни цели:
• Намаляване на разходите за енергия;
• Достигане на по-висок клас на енергопотребление;
• По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на
крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове;
• Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата;
• Осигуряване на по-добро качество на въздуха и условия за живот.
Подобряването на жилищния фонд в гр. Нови пазар ще доведе до по-добро качество на
въздуха, както и ще подобри условията за живот в тях. Поради продължаващата негативна
демографска тенденция на намаляване на населението мерките, които ще допринесат за
подобряване на условията за живот в малкия град, ще допринесат за повишаване на цялостната им
атрактивност.
„Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0009 "Подобряване на енергийната
ефективност в сградата на общинската администрация Нови пазар", който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от Община Нови пазар и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“
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Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите, ще намалят разходите
за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места.
Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване състоянието на околната среда,
посредством прилагане на комплекс от енерго-ефективни мерки за реализиране икономия на
енергия и от там – намаляване на вредните емисии. В резултат на предприетите енергоспествяващи
и технологични мерки и постигането на по–ниски текущи разходи на енергия и ефективното й
изразходване, проектът ще допринесе за подобряване на екологичната обстановка в региона. Освен
това прилагане на горепосочените мерки ще подобри комфорта на обитаване при спазване на
съответните нормативни изисквания.
В настоящото проектно предложение са предвидени да бъдат предприети такива мерки, с
които ще се повиши значително възможностите на икономически неактивното население, както и
заетостта на хората със затруднена мобилност, и осигурява съответствие с Дългосрочната
национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011- 2020 г. и с Конвенцията за правата на
хората с увреждания. В проекта е заложена мярка, свързана с осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания. Това ще повиши значително възможностите на
икономически неактивното население и на хората със затруднена мобилност.

„Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0009 "Подобряване на енергийната
ефективност в сградата на общинската администрация Нови пазар", който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документацията се носи от Община Нови пазар и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“
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