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Проект “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”, 
Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0023-C01/04.12.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони. 

Проект BG06RDNP001-7.008-0023 “Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда на община Никола Козлево” 

 
На 04.12.2019 г. бе сключен Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0023-

C01 между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност 
„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
 

Наименование на проекта: „Подобряване на енергийната ефективност на 
административна сграда на община Никола Козлево” 

 
Проект № BG06RDNP001-7.008-0023, финансиран от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като общата стойност на 
осигурената безвъзмездна финансова помощ е 610 476,95 лв. без ДДС, от които:   

 
Европейско финансиране: 518 905,40 лв. 
Национално съфинансиране: 91 571,55 лв.  

 
Кратко описание на проекта: Проект: “Подобряване на енергийната ефективност на 

административна сграда на община Никола Козлево” предвижда изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност, които ще допринесат за намаляването на високата енергийна 
интензивност и ще допринесат за подобряване на екологичната обстановка в региона и по-
добри условия за постигането на дългосрочно устойчиво развитие.  

Добавената стойност от изпълнението на проекта се изразява в увеличаване на ефекта от 
предоставяната от съответната институция услуга, благодарение на модернизираната и 
осъвременена инфраструктура. 

Изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата на 
Общинска администрация Никола Козлево ще доведе за повишаване качеството на енергийните 
услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на 
енергопотреблението, чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. Един от 
най-важните ефекти от осъществяването на инвестиции в енергийната ефективност се отнася 
към опазване на околната среда. С изпълнение на мерките за енергийна ефективност 
значително се намаляват емисиите, отделени в атмосферата. 

 
 Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение е свързана с повишаване на 
енергийната ефективност в сградата на Общинска администрация Никола Козлево, като 
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дейност носител на висок икономически, социален и екологичен ефект. Мерките ще имат и 
допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществената сграда, 
което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им. 
Конкретните цели на проекта са: 
• Подобряване комфорта на обитаване в обществената сграда и постигане на нормативно 
определените параметри на средата за отопление и осветление;  
• Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия 
от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни 
периоди;  
• Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на техните инсталации 
и съоръжения;  
• Намаляване въглеродните емисии и парникови газове; 
• Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на 
показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република 
България. 
 
 
 
Дата: 06.12.2019 г.  


