
                                                                         

“Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-8.003-0014„Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при 

реализиране на проекти за енергийна ефективност” , 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 по процедура на директно предоставяне 
BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” . Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Златоград 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.” 

 
 

"Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при реализиране на проекти за 

енергийна ефективност" BG16RFOP001- 8.003-0014 
 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.   

процедура на директно предоставяне  BG16RFOP001- 8.003  „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 –

ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР” 

 

 

В изпълнение на Общинския план за развитие,  Община Златоград, вече девета година, изпълнява 

устойчива и последователна енергийна политика, чрез реализацията на качествени проекти за 

енергийна ефективност във всички свои училища и детски градини, с финансиране от Международен 

фонд «Козлодуй», Програма за хуманитарна помощ към Посолството на Съединените американски 

щати в Република България, Програма за безвъзмездна финансова помощ за проекти на местно 

равнище към Японското посолство, както и със средства от общинския бюджет, Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020,  Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. 

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност както в общинския сграден фонд, така и в частния 

сектор, безспорно се отразява не само върху подобряване на условията за живот и енергийните 

показатели на сградите, но и върху подобряване на качеството на атмосферния въздух. Намаляването 

на вредните емисии в атмосферния въздух, прилагането на т.нар. «зелено строителство», съчетано със 

информационно стимулиране на гражданите да използват екологосъобразни системи и горива за 

отопление, е политика, която Община Златоград прилага вече трети мандат. В тази връзка се 

реализират седем проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., като са обхванати четири сгради - 

публична държавна собственост, една сграда публична общинска собственост и девет многофамилни 

жилищни сгради.  

Сред приоритетите на местната власт е осъществяването на специална общинска политика в областта 

на енергийната ефективност на обекти-публична общинска собственост, многофамилни жилищни 

сгради, публични институции и улично осветление. В тази връзка и основната цел на проект: 

BG16RFOP001- 8.003-0014 "Подобряване на административния капацитет на Община Златоград при 

реализиране на проекти за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г.,  по 

процедура на директно предоставяне  BG16RFOP001- 8.003  „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 –ОБЩИНИ 

НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР” № ОТ ИСУН BG16RFOP001- 8.003-

0014-C01, е свързана с подобряване на административния капацитет на 12 служители в общинската 

администрация, пряко свързани с подготовката и управлението на проекти по Приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г., 

така че да бъдат изпълнени качествено заложените дейности за постигане на енергийна ефективност 

на сградите, които са предвидени за саниране в съответните проекти на Община Златоград. 

В изпълнение на тази цел, екипите за управление на проектите по процедура BG16RFOP001-2.001 

„Енергийна ефективност в периферните райони”, взеха участие в три работни срещи, проведени в 

Копенхаген и Хелсингьор, Кралство Дания, на теми: 

• Зелена енергия и енергийна ефективност; 

• Стратегия ,,Gocreate Copenhagen” 
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• Саниране на сгради, изцяло по критериите за енергийна ефективност (Mozarts plads). 

С изпълнение на заложените дейност се стремим да постигнем и следните конкретни цели: 

- Осигуряване на по-добра подготовка в изпълнението на проекти, свързани с енергийната 

ефективност; 

- Повишаване капацитета на общинските служители в областта на енергийната ефективност; 

- Прилагане на добри практики в сферата на енергийната ефективност, в резултат на обменения опит. 

 

 


