
Проект № BG16RFOP001-2.001-0050-C01

Подобряване на енергийната ефективност 

на обществените сгради в гр. Попово

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони“

финансиран от оперативна програма 

„Региони в растеж 2014-2020“, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР

• НЧ„Съзнание-1907г.” – клас „В”
• ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово” - клас „В” 
• ОУ „Св. Климент Охридски” – клас „С“ за едноетаж-
ната сграда и клас „В“ за двуетажната сграда

• РУ”Полиция” - клас „В”
• „Районен съд и Прокуратура” - клас „В”
Подобрени експлоатационни характеристики на 
обектите, удължаване жизнения цикъл и подобряване 
на цялостния естетичен облик
Годишно намаляване на емисиите на парникови газо-
ве (CO

2
) - 359.59 т/год.

Годишно намаляване на потреблението на първична 
енергия - 1 401 800.00 Kwh/год.
Въведени в експлоатация и обновени 9 бр. публични 
сгради 
Издадени 9 разрешения за ползване/удостоверения 
за въвеждане в експлоатация съгласно ЗУТ и издаде-
ни 4 бр. заключения за съответствие с чл. 35 от За-
кона за здравето, в това число 3 бр. за обектите от 
образователната инфраструктура и 1 бр. за обекта 
от социалната инфраструктура.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 
Реализацията на проекта ще окаже пряко влияние 
върху над 1000 посетители и персонал на осемте 
публични иснтитуции в гр. Попово. КОСВЕНИ БЕ-
НЕФИЦИЕНТИ: - населението на община Попово 
– 32275 души по постоянен адрес, над 743 лица с 
физически увреждания, - родители на учениците от 
основните училища - посетителите и гостите на 
град Попово - населението общини, ползващо голяма 
част от услугите, предоставяне в града - инвести-
тори и предприемачи, бизнесът в община Попово.

Проектът е в пълен унисон с принципите на устойчиво-
то развитие, а именно икономическо развитие, опазване 
на околната среда и социална справедливост. Проекта ще 
гарантира модернизация на публичната инфраструкту-
ра и подобряване на качеството на предоставяните от 
институциите административни услуги на населението. 
Създаването на достъпна архитектурна среда за хора с 
увреждания ще осигури равнопоставеност и социална спра-
ведливост. Реализирането на дейностите по проекта ще 
доведат до подобряване на енергийната ефективност 
на сградите, което от своя страна ще намали потребле-
нието на енергия и отделянето на парникови газове и ще 
допринесе за повишаване на качеството на живот и нама-
ляване на миграцията. 
Дейностите за енергийно обновяване ще удължат жи-
вота на сградите, ще намалят разходите за поддръжка. 
Осъществяването на проектните дейности ще повиши 
в значителна степен привлекателността на град Попово, 
което ще създаде предпоставки и условия за ускорено со-
циално-икономическо развитие, териториална кохезия и 
социално включване. Проектът има и индиректно, положи-
телно въздействие върху околната среда тъй като пред-
вижда внедряване на мерки за енергийна ефективност. 
Структурирането и изпълнението на заложените дейнос-
ти е съобразено с процесите за опазване на околната сре-
да. Дейностите ще имат за цел и подобряване на енергий-
ната ефективност, в съответствие с Националния план 
за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. Стро-
ително– монтажните работи няма да окажат отрицател-
но въздействие на околната среда. Настоящият проект 
предлага иновативни подходи, които следва да се превър-
нат в модели за мултиплициране и в други общини, както 
и в “добри практики” при реализирането на проекти към 
Структурните фондове в страната: Проектът се бази-
ра върху стратегически и интегриран подход – Общински 
план за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г. 
и „Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
на гр. Попово”.

www.eufunds.bg

 

П о к а н а 

Уважаеми дами и господа, 

Община Попово,  

в качеството си на Бенефициент има удоволствието да Ви покани на 

 Стартова Пресконференция 

 по 

Проект: „Подобряване на енергийната ефективност на 

обществените сгради в гр. Попово”  

Договор № BG16RFOP001-2.001-0050-C01  

БФП № BG16RFOP001-2.001  

„Енергийна ефективност в периферните райони.“ 

На събитието ще бъдат представени целите, стойност, срок за изпълнение, целеви 

групи и  очакваните резултати от предвидените по проекта дейности. 

Събитието ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от 14:00 часа, 

в Зала на общински съвет, разположена на II-ри етаж в административната 

сграда на  

Община Попово, находяща се на адрес: 

гр. Попово 7800, област Търговище, ул. "Александър Стамболийски" № 1 

Очакваме Вашето присъствие! 

 

www.eufunds.bg

“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0050-С01 по проект „Подобряване на 

енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово“,  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 Попово 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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