ОБЩИНА НИКОПОЛ

ИНФОРМАЦИЯ
Община Никопол сключи договор № BG16RFOP001-2.001-0146-C01/18.11.2016 г. с
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - „Енергийна ефективност
в периферните райони” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони" по Оперативна програма ”Региони в растеж“ 2014-2020 г. за
реализацията на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж
обновява жилищата в град Никопол“.
Целта на проект "Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол" е повишаване на
енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради, с административни адреси,
както следва: гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ №1, гр. Никопол ул. „В. Левски“ №87 и гр.
Никопол ул. „В. Левски“ №107. 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.
Дейности предвидени в рамките на проекта:
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 многофамилни жилищни сгради;
Строителен надзор и оценка за съответствие за три многофамилни жилищни сгради;
Публичност и визуализация на проекта;
Финансов одит на проекта.
След изпълнение на предвидените дейности проекта ще постигне следните резултати:
1.
Изготвени три инвестиционни проекта;
2.
Издадени 3 броя разрешения за строеж;
3.
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за трите сгради:
Енергоспестяваща мярка 1 - подмяна на съществуваща дограма;
Енергоспестяваща мярка 2 - топлинно изолиране на външни стени;
Енергоспестяваща мярка 3 - топлинно изолиране на покрив;
Енергоспестяваща мярка 4 - топлинно изолиране на пода;
4.
Изпълнение на мерки от техническото обследване за трите сгради;
5.
Издадени 3 броя удостоверения за въвеждане в експлоатация.
Данни за проекта:
Дата на стартиране - 18.11.2016 г.
Дата на приключване - 18.05.2018 г.
Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 1 174 070,41 лева
Финансиране от Европейския съюз – ЕФРР – 997 959,84 лева
Национално финансиране – 176 110,57 лева

инж. Анелия Петкова
Ръководител на проекта

“Този документ е създаден в рамките на 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. 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.”

