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

BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска
администрация Нови пазар“
Бенефициент: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие – Оперативна
програма „Региони в растеж”
Дата на сключване на договора: 15.09.2016
Период на изпълнение: 28 месеца
Стойност на проекта: 2 572 278.00 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 2 572 278.00 лв.
Проектът „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска
администрация Нови пазар“ включва дейности за подобряване на енергийната ефективност на
сградата на общинска администрация на град Нови пазар, допринасящи за намаляване на крайното
потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките
градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките ще имат и
допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, което
ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
Изпълнението на заложените в проектното предложение дейности ще допринесат за:
• Достигане клас на енергопотребление „А“ в сградата на общинска администрация Нови
пазар.
• Намаляване на разходите за енергия.
• По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за намаляване на
крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване на емисиите на парникови газове в
малките градове
• Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в
Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
• Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в
съответствие с критериите за устойчиво развитие;
• Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на
сградата;
• Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с
предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на
околните периферни райони.
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. Предприетите мерки за енергийна ефективност
ще допринесат за намаляването на високата енергийна интензивност и ще допринесат за
подобряване на екологичната обстановка в региона и по добри условия за постигането на
дългосрочно устойчиво развитие.
„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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Добавената стойност от изпълнението на проекта се изразява в увеличаване на ефекта от
предоставяната от съответната институция услуга, благодарение на модернизираната и
осъвременена инфраструктура.
Изграждането на достъпна среда, създаването на условия за ефективно използване на
сградния фонд са част от добрите практики, които ще бъдат приложени при изпълнението на
проекта и благодарение, на които всички жители и гости на град Нови пазар ще имат равен и
качествен институционален достъп.
Проектът включват мерки, свързани с подобряване на достъпа на хора с увреждания до
сградите, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение
и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания.
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