Проект №BG16RFOP001-2.001-0100
„Региони в растеж обновява полицията 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 №BG16RFOP001-2.001-0100-C01
от 01.09.2016 г. с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със
срок за изпълнение 18 месеца в периода от 01.09.2016 г. до 01.03.2018 г. стойност
на безвъзмездната финансова помощ – 539 046,94 лв., от които финансиране от
ЕС – 458 189,89 лв. и национално съфинансиране – 80 857,05 лв.
На 30.10.2017 г. към договора се сключи анекс №BG16RFOP001-2.001-0100-C02 за
намаляване размера на безвъзмездната финансова помощ след проведени
процедури по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта на стойност
474 691,83 лв., от които 403 488,06 лв. финансиране от ЕС, чрез ЕФРР и 71 203,77
лв. национално съфинансиране.
На 12.02.2018 г. се сключи анекс № BG16RFOP001-2.001-0100-C03 за промяна
срока на изпълнение на проекта от 18 месеца на 23 месеца, със срок за
реализация от 01.09.2016 г. до 01.08.2018 г.
Партньор по проекта: Областна дирекция на МВР град Плевен.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на проект "Региони в растеж обновява Полицията в
град Никопол" е повишаване на енергийната ефективност на
публичната инфраструктура.
Осигуряване на рентабилна експлоатация на обществена сграда,
което ще позволи устойчиво да продължи управлението и
поддържането й, с оглед да се подобрят условията на работа на
служителите в сградата и предоставяне на по-добри услуги на
населението.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
1. Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на държавна
администрация на Районно управление на полицията в гр. Никопол;
2. Достигане на клас "В" на енергопотребление;
3. Намаляване на разходите за енергия;
4. 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 - опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР
2013-2025 г.;
5. Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условията за работна среда в съответствие с
критериите за устойчиво развитие;
6. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на
сградата;
7. Подобряване на условията за работа за повишаване качеството на предлаганите услуги;
8. Модернизация на публичната инфраструктура;
9. Стимулиране на градско - селските връзки.

Проект №BG16RFOP001-2.001-0100
„Региони в растеж обновява
Полицията 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.

Начало на проекта
01.09.2016 г.

Стойност
474 691,83 лв.
ЕФРР: 403 488,06 лв.
BG: 71 203,77 лв.

Край на проекта
01.08.2018 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
Строителен надзор и оценка за съответствие
Публичност и визуализация на проекта
Финансов одит на проекта.

За основната дейност: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на
СМР след проведена обществена поръчка реално изпълнените строително-монтажни
работи възлизат на стойност 339 958,86 лв. без ДДС.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПРОЕКТА се доказа от извършено обследване
за енергийна ефективност, придружено от
валиден
сертификат
за
енергийни
характеристики на сградата, и обследване за
установяване на техническите характеристики
на сградата с изготвен технически паспорт.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА...

ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА...
СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА...

ФИНАЛНО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА:

• Подобряването на енергийната ефективност на сградата е
една от основните предпоставки за повишаване качеството
на предлаганите услуги на местното население, намаляване
на енергийното потребление и опазване на околната среда.
• Дейностите за енергийно обновяване удължават живота на
сградата и намалят разходите за поддръжка .
• В резултат от изпълнението на проекта се повиши
енергийната ефективност на сградата и се намалиха
разходите за електроенергия, което води до освобождаване
на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА:

Изготвен инвестиционен проект;
Инженерно-геоложки проучвания;
Издадено разрешение за строеж;
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;
Изпълнение на мерки от техническото обследване – ремонт на
покрив, възстановяване мълниезащитна инсталация, изграждане на
платформа за достъп на хора с увреждания и др;
Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.

С реализацията на проекта се постигнаха следните индикатори:
-

-

Енергийна ефективност: Брой обновени сгради – 1 обществена сграда
от публичната инфраструктура с постигнат енергиен клас "В";
Намаляване на емисиите на парникови газове: Очаквано годишно
намаляване на емисиите на парникови газове - намаляването на
количеството на емисии СО2 е 86,15 т./год. екологичен еквивалент;
Енергийна ефективност: Понижаване на годишното потребление на
първична енергия от обществените сгради - след въвеждането на
предложеният пакет от енергоспестяващи мерки е 323 871 kWh/г. или
64,86% спрямо базовата линия.

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !
От екипа реализирал Проект №BG16RFOP001-2.001-0100
„Региони в растеж обновява полицията 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
Партньор по проекта: Областна дирекция на МВР град Плевен

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.

