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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Продължава изпълнението на проект BG16RFOP001-2.002-0009-С01 „Повишаване на 

енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград” по 

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

Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на сградата на средно 

училище „Васил Левски” – гимназиален етап в гр. Крумовград. 

Стойността на проекта е 1 192 334,47 лв. 

Продължителност на проекта: 24 месеца,  25.02.2019 г. – 25.02.2021 г. 

Безвъзмездната помощ се предоставя по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 год., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове и 

периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони-2“. 

Конкретните цели на проекта са:  

  Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и насърчаване на прилагането на подобни 

мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници;  

  Достигане клас на енергопотребление „В”; 

  Намаляване на разходите за енергия на общинските сгради; 

  По-високо ниво на енергийна ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на 

крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове; 

  Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в 

Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.; 

  Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие; 

  Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на 

сградите в гр. Крумовград; 

  Запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с 

предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението 

на околните периферни райони. 

Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки 

за повишаване качеството на предлаганите образователни услуги, намаляване на 

енергийното потребление и опазване на околната среда. 
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Фирмата изпълнител на строителните дейности е ДЗЗД „СОФТ СТИЛ”. Старт на 

дейностите по строително-монтажните работи бе даден на 19 август 2019 г. с откриване на 

строителна площадка.  

 

Строителните работи се извършват на база изготвените обследвания, като изпълнението на 

строителството ще включва:  

- Изпълнение на СМР при спазване разпоредбите на ЗУТ и поднормативната уредба към 

него, изискванията на административния договор за безвъзмездна финансова помощ и 

договора, подписан с външен изпълнител. 

- Изпълнение на мерки, които са предписани като задължителни в техническите 

обследвания на сградите. 

- Изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни 

за сградата в обследването за енергийна ефективност, които ще доведат до най-малко клас 

на енергопотребление „В”.  

- Изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до 

сградата в съответствие с Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и 

поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, 

включително за хора с увреждания. 

- Законосъобразно предаване на строежа за въвеждане в експлоатация. 

На 04.11.2019 г., поради започване на отоплителния сезон в учебното заведение, 

строителството бе спряно с акт Образец 10.  

След приключване на отоплителния сезон работата по обекта не бе възстановена поради 

въведените предпазни и ограничителни мерки в страната. Строителството ще бъде 

възобновено на 01.07.2020 г. след приключване на дейностите и задълженията по учебната 

2019-2020 година. 

30.03.2020 г. 

Крумовград 


