Проект BG16RFOP001-2.001-0148
„Региони в растеж обновява
Домовете в град Никопол“
Оперативна програма Региони в растеж
Приоритетни оси Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони
Процедура Енергийна ефективност в периферните райони
Код на процедура BG16RFOP001-2.001

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 950 785.78 лв.
Финансиране от Европейския съюз – ЕФРР – 808 167.93 лв.
Национално финансиране – 142 617.85 лв.
Дата на стартиране: 26.09.2016 г.
Дата на приключване: 26.03.2018 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

Обща цел на проекта:
Повишаване на енергийната ефективност на
домовете в град Никопол, намиращи се на ул.
„Раковска“ №10, ул.“Раковска“ № 16 и на
площад „Европа“ № 13. Осигуряване на
рентабилна експлоатация на сградите, което ще
позволи устойчиво да продължи управлението и
поддържането им, с оглед да се подобрят
условията на живот на обитателите на сградите.

Специфични цели на проекта:
1. Повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни
жилищни сгради;
2. Достигане на най-малко клас "С" на енергопотребление;
3. Намаляване на разходите за енергия;
4. 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 20132025;
5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха и условия за живот в
съответствие с критериите за устойчиво развитие;
6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на
жизнения цикъл 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
- Строителен надзор и оценка за съответствие
- Публичност и визуализация на проекта
- Финансов одит на проекта.

След изпълнение на предвидените дейности, проектът ще постигне
следните резултати:
1. Изготвен инвестиционен проект;
2. Издадено разрешение за строеж;
3. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност:
- 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;
5. Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Благодаря за вниманието!

