ОБЩИНА КАРНОБАТ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЕКТ:
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ”
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0144-C01, №
РД-02-37-191 OT 13.10.2016 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 20142020,
ПРОЦЕДУРА
ЗА
ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ
BG16RFOP001-2.001
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ: „Повишаване на енергийната ефективност на публични
административни сгради в град Карнобат“
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Карнобат
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ: 896 887,08 лв., в това число европейско съфинансиране 742 974,02
лв., национално съфинансиране 131 113,06 лв. и 22 800,00 лв. собствен принос на община
Карнобат.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца – от 13.10.2016 год. до 13.10.2018 год.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е намаляване на крайното енергийно потребление на
публичните административни сгради на Община Карнобат чрез обновяване и внедряване на
енергоспестяващи мерки.
Специфичните цели на проектното предложение са:
- намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици и подобряване
качеството на въздуха в град Карнобат;
- рентабилна експлоатация на обществените сгради;
- по-добро качество на предлаганите административни услуги;
- модернизация на публичната инфраструктура.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната
ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“, 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 Карнобат 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.
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КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Предмет на проекта е изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 4
обществени сгради с административно предназначение на територията на гр. Карнобат общинска администрация на бул. „България“ №12, общинска администрация на бул.
„България“ №11, общинска администрация на ул. „Граф Игнатиев“ №2 и административна
сграда в „Производствена зона Север”.
Целевите групи, към които е насочен проекта са жители на община Карнобат и град Карнобат,
ползващи общински административни услуги; български и чужди граждани, жители на други
населени места извън община Карнобат, но ползващи административни услуги в Карнобат;
граждани на общината със специфични здравни, социални и образователни потребности.
Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми свързани с остарял
сграден фонд в лошо техническо състояние и високи енергийни разходи, както и затруднена
достъпност на хората в неравностойно положение.
В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност
и обновени четири обществени административни сгради в гр. Карнобат, ще се повишат техните
енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия и ще се осигури по-добро
качество на достъп до административни услуги.
Планираната продължителност на проекта е 24 месеца.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УСТОЙЧИВОСТ:
• Ремонтирани, обновени и санирани публични административни сгради в г. Карнобат;
• Изпълнени енергоспестяващи мерки.
• Подобрени енергийните характеристики на обновените сгради и постигната икономия на
енергия.
• Oсигурено по-добро качество на достъп до административни услуги.
• Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0144 „Повишаване на енергийната
ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“, 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 Карнобат 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.

