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Горна Оряховица”, договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01 
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от 
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„Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.027-0005-C01 „Енергийна ефективност на 
административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица ”, 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 Горна Оряховица  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.” 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
Община Горна Оряховица, 20.06.2018г. Проект „Енергийна ефективност на 

административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” договор   
№ BG16RFOP001-1.027-0005-C01 

 
 

На 20.06.2018г. се проведе официална церемония „Първа копка“ с която започна 
изпълнението на обект: „Основен ремонт/обновяване /въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр. Горна Оряховица“ по проект  
„Енергийна ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги 
гр.Горна Оряховица“. Проектът се финансира с предоставена безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съгласно сключен Административен 
договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01 от 18.04.2017г. между Община Горна Оряховица и 
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020г. Крайният срок 
за приключване на проекта е 18.10.2019 год. 

Проектът предвижда обновяване сградата на Дирекция „Социално подпомагане” и 
прилежащите пристройки, с прилагане и изпълнение на мерки за енергийна ефективност,  
изразяващи се в топлинно изолиране на ограждащи елементи – стени и таван, подмяна на 
дървената и метална дограма, подмяна на отоплителен котел и отоплителна инсталация, 
газификация на котелното помещение, подмяна на осветителни тела и ремонт на покрива на 
южното крило. Административната сграда ще бъде приведена в съответствие с изискванията 
за пожарна и аварийна безопасност. За реализирането на достъпност на средата за лица с 
увреждания ще се монтират рампи за придвиждаване на хора в неравностойно положение, а 
на вътрешните стълбища ще бъдат монтирани платформи за инвалидни колички. Ще се 
извърши и преустройство на санитарните помещения за ползване от хора с увреждания. 

Извършването на инженеринг в рамките на проект  BG16RFOP001-1.027-0005-C01 “Енергийна 
ефективност на административна сграда за предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” по 
ОП „Региони в растеж” 2014-2020г. за обект: „Основен ремонт /обновяване/въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност, включително достъпна среда ДСП, гр. Горна Оряховица” е възложен на 
фирма  „ ЕМИЛИ СТРОЙ“  ЕООД. 

Общата цел на проект „Енергийна ефективност на административна сграда за 
предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” е да се намалят разходите на енергия 
и след неговата реализация да се постигне енергиен клас „В“. 

Общата стойност на Проекта е 804 172,13 лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова 
помощ, отпусната по  Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., възлиза на 735 
420 лв., от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз, а останалите 15% представляват съфинансиране от Националния бюджет 
на Република България. Освен средствата по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-
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2020 г. за успешната реализация на Проекта са предвидени допълнително 68 752,13 лв. – 
съфинансиране от Община Горна Оряховица.” 

 


