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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.” 

Проект 

"Енергийна ефективност на административна 

сграда за предоставяне на социални услуги в гр. 

Горна Оряховица" 

 

Бенефициент:     Община Горна Оряховица 

Кратко описание: Обща цел на проектното предложение: 

Да се повиши енергийната ефективност и да се достигне най-малко клас на 

енергопотребление „С“ в публичния сектор, допринесе за опазване на 

околната среда и балансираното развитие на територията. 

              Специфични цели на проектното предложение: 

• Да се повиши енергийната ефективност в административната 

сграда за предоставяне на социални услуги, разположена в зоната 

с обществена значимост на гр. Горна Оряховица; 

• Да се намали годишното потребление на първичната енергия  

312 733 kWh/година и намалят емисиите на паникови газове с 

79,12 т СО2/година; 

• Да се подобри работната среда за 46 лица персонал в 

административната сграда; 

• Да се осигури равен достъп до предоставяни основни услуги за 

2065 лица с физически увреждания на територията на общината 

чрез изграждане на достъпна архитектурна среда. 

Проектните дейности за осъществяване на гореизложените цели са: организация и 

управление на проекта, информация и публичност, инженеринг, оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, одобрение на проекта и 

издаване на разрешение за строеж, строителен надзор, одит. 
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Очаквани резултати: Повишена енергийна ефективност в административната сграда за пре-

        доставяне на социални услуги в зоната с обществена значимост на

        град Горна Оряховица. 

Обща стойност на проекта: 804 172,13 лв. 

1. Финансиране от ОПРР 2014-2020, в това число: 

- Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие: 625 107,00 лв.; 

- Съфинансиране от Националния бюджет: 110 313,00 лв. 

2. Принос на Община Горна Оряховица: 68 752,13 лв. 


