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На 18.08.2015 г. между Община Велико Търново и Министерство на енергетиката, в качеството 
му на Програмен оператор на Програма БГ 04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-
03-071-007 за реализирането на проект „Подобряване на енергийната ефективност в 
социалната инфраструктура на град Велико Търново“.  

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е 211 178,82 евро /413 029,87 лева/, 
а продължителността на проекта – 13 месеца. Дейностите в рамките на проекта ще бъдат 
изпълнявани в партньорство с „Ховал“ АД, Лихтенщайн. 

В резултат от изпълнение на основната дейност от настоящото проектно предложение се очаква 
да бъде постигнато: 

• намаляване на консумацията на енергия в сградите на целевите институции – ЦДГ „Соня“, 
ЦДГ „Ивайло“ и Дом за възрастни хора „Венета Ботева“, град Велико Търново, част от 
общинския сграден фонд, които ще придобият нови енергийни характеристики по потребна 
енергия  ЕР=304,5 kWh/m2y, а по първична ЕР= 498,53 kWh/m2y, чрез преустройство на 
вътрешните отоплителни инсталации и прилежащите съоръжения.  

• намаляване на абсолютния размер на бюджетните разходи за енергия в предложените 
обекти на интервенция; 

• ограничаване на вредните емисии в атмосферата с постигнат общ екологичен еквивалент 
126,38 тона спестени емисии СО₂, което ще допринесе за подобряване качеството на 
атмосферния въздух и на околната среда като цяло;       

• подобряване на комфорта и качеството на живот на територията на Община Велико 
Търново; 

За да бъде постигната в максимална степен целта на Мярка 1 „Мерки за енергийна 
ефективност“ по програма БГ 04 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство при възлагане на обществените поръчки за проектиране бяха спазени енергийните 
критерии във връзка с необходимостта от постигане на ефективност на разходите и провеждане 
на цялостна политика на Община Велико Търново, която има за цел използване на щадящи 
околната среда технологии. Съблюдаването на горепосочените критерии е доказателство за 
възприет отговорен и целенасочен подход от Община Велико Търново, ориентиран към 
ограничаване на консумацията на енергия и свързаното с това подобряване на качеството на 
околната среда. 

Постигането на стратегическата цел в сътрудничество с Партньора по проекта ще се осъществи 
и чрез провеждането на панел от срещи за повишаване информираността на обществеността за 
предприемане на адекватни енергийно-ефективни мерки, както и при закупуване и избор на 
енергоефективно оборудване и уреди. Информацията за енергийната консумация мотивира 
избора на потребителите при закупуване не само на база цена на уреда, но и на база енергиен 
разход по време на експлоатация.    
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С оглед постигане на устойчивост и промотиране на резултатите от реализирания от Община 
Велико Търново проект, последната се предвижда да се присъедини към Споразумението на 
кметовете - европейската инициатива, в която участват местни и регионални органи за 
управление, ангажирани с повишаването на енергийната ефективност и използването на 
възобновяеми енергийни източници на техните територии. С този ангажимент наред с 
подписалите Споразумението страни, Община Велико Търново ще стане част от общността, 
стремяща се към постигане целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO₂ с поне 20% до 2020 
г. 

 

 

 

http://www.energygrantsbg.org/
http://www.eeagrants.org/

