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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, 01.08.2017 год. 

Проект: „Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” 

Договор № BG16RFOP001-1.027-0005-C01 

 

На 18.04.2017 год. се подписа Административен договор с 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в 

лицето на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014 - 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма „Региони в разстеж” 2014-2020, което 

е процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.027 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Горна Оряховица”, част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020” за изпълнение на 

проект „Енергийна ефективност на административна сграда за 

предоставяне на социални услуги гр. Горна Оряховица” за обект 

„Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, включително достъпна среда на сграда ДСП, гр.Горна 

Оряховица”. Крайният срок за приключване на проекта е 18.10.2019 

год.. 

Административната сграда Дирекция „Социално подпомагане” е 

организирана за административно обслужване на населението на 

Община Горна Оряховица в социалната сфера. Сградата се обитава 5 

дни седмично от 40 служители. В южно крило за безвъзмездно 

ползване са предоставени офиси на Клуб на пенсионера „Елена 
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Грънчарова” и на Първична съюзна организация на слепите град 

Горна Оряховица. 

По проекта ще се извърши обновяване на основната сграда и 

пристройки - работилница, централно разположена група от три 

самостоятелни гаража, архив и южна с работилница, със застроена 

площ 691,60 кв.м., с прилагане и изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност, реализиране на достъпност на средата за лица с 

увреждания, привеждане на административната сграда в съответствие 

с изискванията за пожарна и аварийна безопасност, изразяващи се в: 

 

- Топлинно изолиране на ограждащи елементи /външни стени, 

покрив, под и др./ 

Ще се направи външна топлоизолация по стени. На плоските 

покриви ще се постави топлоизолация и двойна хидроизолация. 

Таванската плоча на основната сграда ще се топлоизолира чрез 

изграждане на окачен таван, върху който ще се положи 

топлоизолация. 

 

- Подмяна дограма /прозорци, врати и др./ 

През 2013 година при извършен ремонт е подменена част от 

прозоречната дограма, която ще бъде запазена. Ще се подменят 

всички съществуващи дървени прозорци с ПВЦ дограма. Всички 

външни метални и дървени врати ще се подменят с алуминиеви. 

 

- Подмяна отоплителен котел, отоплителна инсталация, 

газификация 

 Предвижда се да се монтират стоманени двупанелни радиатори и 

изграждане на нова тръбна мрежа. Предвижда се въвеждането на  
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автоматично регулиране на топлоподаването в помещенията. 

Съществуващите два котела ще бъдат демонтирани и на тяхно място 

ще се монтира един отоплителен котел с мощност 130 KW с 

възможност за работа на природен газ. 

 

- Подмяна осветление /окабеляване, ключове и др./ 

На мястото на лампите с нажежаема жичка ще се монтират 

светодиодни осветителни тела, а повредените ще бъдат подменени.  

 

- Пожарна и аварийна безопасност 

Предвижда се изграждане на пожароизвестителна инсталация, 

аварийно и евакуационно осветление, монтиране на нова 

мълниезащитна инсталация.  

 

- Реализиране на достъпност на средата за лица с увреждания 

За хората в неравностойно положение ще се изградят рампи на 

входовете за достъпна среда, а за преодоляване нивата на стълбището 

ще се монтират платформи за придвижване с инвалидни колички. Ще 

се преустроят клетките в санитарните помещения и санитарните 

прибори за хора с увреждания.  

 

- Ремонт покрив - южно крило 

Предвижда се ремонт на покрива на южното крило, 

отводнителната система и възстановяването на бетоновите настилки 

около сградата, с което ще заздравят и запазят основите и 

конструкцията на сградата. 
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Към настоящият момент върви процедура за избор на изпълнител 

чрез обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за 

възлагане на инженеринг изпълнението на проект „Енергийна 

ефективност на административна сграда за предоставяне на социални 

услуги в град Горна Оряховица”. 

 Обща стойност на проект „Енергийна ефективност на 

административна сграда за предоставяне на социални услуги гр.Горна 

Оряховица” 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” 2014-2020 г. за успешната реализация на 

Проекта са предвидени допълнително 68 752,13 лв. –съфинансиране 

от Община Горна Оряховица. 


