Приложение №1 към
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2020г.

Информация за реализирани проекти и обследвани сгради на
територията на общините в областта

 ОБЩИНА БЯЛА
На територията на община Бяла са реализирани следните проекти:
Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема

Финансираща програма

енергия”, Процедура BG 04-02-03
„Повишаване на енергийната ефективност и използване на
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и
локални отоплителни системи”
„Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на

Име на проекта

възобновяеми източници на енергия в общинско болнично
заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД”
Е-92-00-107/06.02.2015 г.

Номер на проекта
Номер

на

договора

за

BG04-02-03-025-013 от 18.08.2015 г.

финансиране
Начална и крайна дата на проекта

18.08.2015 г. – 18.12.2016 г.

Бенефициент

Община Бяла

Партньори по проекта

-

Цели и дейности по проекта

Чрез реализацията на проекта се достави и изгради слънчева и
аеротермална инсталация за производство на енергия за
отопление

и

охлаждане,

чрез

които

ще

се

увеличи

производството на енергия от възобновяеми източници в
Wh/годишно – 296 914 000 Wh/годишно, а очакваното
увеличение на намаляването на вредните емисии от СО2 в
тонове/годишно – 38,952 t/годишно. Съоръжението използва
възобновяемата енергия от околния въздух и слънцето. По този
начин се оползотворяват безвъзмездно енергийни източници от
природата и значително се намаляват разходите на газ, нафта и
електричество. Старите чугунени радиатори са подменени със
стенни

вентилконвектори,

които

поддържат

постоянна

температура в помещенията, както през зимата, така и през

лятото.
Стойност на проекта

676 601,08 лева

Финансираща програма

Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво
развитие на регионите"

Постановление № 19 от

07.02.2014 год. на Министерски съвет на Р. България”
Име на проекта

„Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите
на образователната инфраструктура на Община Бяла, Област
Русе” – ОДЗ „Стадиона” – град Бяла, Област Русе, с. РЗП –
2068,91 кв. м.”

Начална и крайна дата на проекта

Проектът стартира от: 01.02.2014 г.
Приключен с Образец Акт 15 на 02.09.2014 г., издадено е
удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта № 12 от
29.09.2014 г.

Бенефициент

Община Бяла

Цели и дейности по проекта

Извършен основен ремонт и саниране на ОДЗ „Стадиона” в гр.
Бяла, съдържащ: подмяна амортизирана дървена дограма с PVC
такава; саниране на сградата с ЕРS с дебелина 8 см, ремонт на
отоплителната инсталация – ремонт на котела и подмяна
радиатори; подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи
такива; хидроизолация на покрива.

Стойност на проекта

414 738,57

Финансираща програма

Проект „Красива България“, Кампания 2017 г.

Име на проекта

„Реконструкция на съществуваща сграда за съблекални към
спортен

комплекс

и

въвеждане

на

мерки

за

ЕЕ“

с

местонахождение: 7100, град Бяла, община Бяла, област Русе,
ул. „Цар Симеон” № 5, ПИ 501.910(910), кв. 52 по
регулационния план на град Бяла, одобрен със Заповед № 117
от 12.05.1983 год. на Председателя на ИК на ОНС-Русе.
Начална и крайна дата на проекта

14.03.2017 г. - 31.12.2017 г.

Бенефициент

Община Бяла

Цели и дейности по проекта

Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана по
покрив; доставка и полагане на топлоизолация по покривна
плоча XPS 10 см; доставка и монтаж на PVC дограма на врати
и прозорци; възстановяване (изкърпване) на компро-метирана
мазилка по фасади 20%; Полагане на бетон контакт по стени
преди

полагане

на

топлоизолацията

повърхности; Доставка и полагане на

вкл.подготовка

на

топлоизолационна

система по фасади ЕPS-8 см (вкл. крепежни елементи, мрежа и
шпакловка); доставка и пола-гане на полимерна цветна мазилка
влачена по фасада; доставка и монтаж фаянсова облицовка в
санитарни възли; доставка и монтаж теракот по подове.
Стойност на проекта

180 000,00 лв.

НУ „П. Р. Славейков“ – град Бяла е обновено и реконструирано по проект, завършил
през 2009 г. „Ремонт и рехабилитация на сградата на НУ “Петко Рачев Славейков”,
финансиран по Програма „ФАР” BG2005/017-353.01.03 Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: “Подобряване на състоянието и интеграция на
малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”
по Договор за безвъзмездна финансова помощ Сключен договор с Община Бяла и
Министерството на финансите с № 2005/017-353.01.03.18 Водеща организация:
Община Бяла; Партньори: Сдружение “Ромски съвет КУПАТЕ – Русе”. Проектът е
реализиран на стойност: 292 886,81 лв. По него са извършени следните дейности:
ремонт на покрив на училищната сграда; топлоизолация на всички външни стени;
ремонт на вътрешни настилки; мазилки и облицовки по стаите от сградата; ремонт на
санитарните възли в сутерена на сградата; ремонт на съществуващата мълниезащитна
инсталация; привеждане на ел. инсталацията на сградата в съответствие с изискванията
на нормативните документи; ремонт на съществуващата ОВ инсталация.
През настоящата 2017 г. Община Бяла предвижда доизграждане на новото
крило на СУ „Панайот Волов“ – Бяла. Строежът на новата гимназия е започнат от 1989
г., периодично е спиран и наново е започван, като окончателно е спрян с акт Образец 10
през 2009 г. Всеки момент предстои стартиране на обществена поръчка за
доизграждане на обекта и въвеждане на мерки за енергийна ефективност с прогнозна
стойност около 3 000 000,00 лв.
През 2016 г. община Бяла кандидатства с 4 проектни предложения по
Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата, които са
одобрени за финансиране и се очаква да се подпишат договори за финансиране. Те са
следните, за сгради общинска собственост:
-

Проектно предложение с вх. № 469 от 18.10.2016 г.: „Прилагане на мерки

за енергийна ефективност на обект ЦДГ "Пролет", гр. Бяла, Община Бяла, Област
Русе“, за стойност: 175 224,00 лв.;

- Проектно предложение с вх. № 470 от 18.10.2016 г.: „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност на обект Начално училище "Св. св. Кирил и Методий", гр.
Бяла, Община Бяла, Област Русе“, за стойност 388 743,00 лв.;
- Проектно предложение с вх. № 470 от 18.10.2016 г.: „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност на обект ОДЗ "Стадиона"- филиал, гр. Бяла, Община Бяла,
Област Русе“, за стойност 387 053,00 лв.;
- Проектно предложение с вх. № 470 от 18.10.2016 г.: „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност на обект Общинска администрация, гр. Бяла, Община Бяла,
Област Русе“., за стойност 222 055,00лв.;

Сградите с извършено обследване са общинска собственост и са 4 броя, като в две са
изпълнени изцяло предписаните мерки за енергийна ефективност по реализирани
проекти, а в ДГ „Люляк“ – с. Копривец, филиал на ДГ „Пролет“ – Бяла и ОУ „Неофит
Рилски“ – с. Копривец са подготвени проектните предложения за кандидатстване за
финансиране към Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за
климата.

 ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
Реализираните проекти

по енергийна ефективност на територията на община Две

Могили са следните:
1. „Енергийно-ефективна реконструкция на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр.
Две могили”;
2. „СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Столова с кухня и преоборудване. Програма
за оптимизиране на училищната мрежа”;
3. „Преустройство и ремонт на ДДМУИ – Дом 2, с. Могилино, община Две могили
в Защитено жилище за възрастни с увреждания в кв. 71, с. Могилино, община
Две могили;
4. „Саниране на сграда на общинска администрация гр. Две могили”;
5. „Ремонт детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Две могили”;

6. „Промяна предназначение на част от детска ясла в Център за настаняване от
семеен тип”;
7. „Саниране и основен ремонт на административна сграда” гр. Две могили;
8. „Медицински център и Център за обществена подкрепа”’
9. „Подобряване на културната инфраструктура в Община Две могили и създаване
на условия за по добри културни услуги в Читалище „Св. Св. Кирил и Методий1919” – гр. Две могили;
10. „По-качествени културни услуги чрез реконструкция и модернизация на
читалище „Христо Ботев-1928” с. Бъзовец”.

Сградите с извършено обследване за енергийна ефективност са:
 ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили;
 ОУ „Христо Ботев” с. Баниска;
 ЦНСТ и ДЯ „Радост” гр. Две могили

 ОБЩИНА ВЕТОВО
Реализираните проекти на територията на общината са :
1. Ремонт на ОДЗ „ Здравец“ и скатен покрив на съществуваща детска градина –
гр.Глоджево /2007 г./
2. Външно саниране, подмяна дограма и направа на скатен покрив на ОДЗ „Щастливо
детство“ – гр.Ветово /2009 г./
3. Ремонт на административна сграда на Общинска администрация за внедряване на
високоефективни мерки за енергийна ефективност – гр.Ветово /2014 г./
4. Реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на СОУ „Васил Левски“
гр.Ветово, /2017 г./
Сгради с извършено обследване:



Административна сграда Общинска администрация притежава Сертификат за
обследване № 033БК011 от 11.01.2013 г. срок на валидност – 11.01.2016 г.
Частично изпълнени мерки.
БЕЛ.

Видно от датата на издаване на сертификат за ЕЕ общината трябва да

предприеме ново обследване .

 ОБЩИНА ЦЕНОВО
По данни на общината, по програма „Развитие на селските райони” Мярка 322 са
монтирани 325 бр. автономни осветителни тела с използване на слънчева енергия.
Сгради с извършено обследване:
Сградите с извършено обследване са 7 на брой

но все още не са реализирани

предписаните мерки.



ОБЩИНА БОРОВО

По информация получена от изходни данни с цел изговяне на програмата, община
Борово няма реализирани проекти по енергийна ефективност.

Сгради с извършено обследване:
На територията на община Борово има сгради с извършено обследване, които са с
частично изпълнени мерки.

 ОБЩИНА ИВАНОВО
Община Иваново няма реализирани проекти по енергийна ефективност.

Сгради с извършено обследване:
На територията на общината е налице една сграда с извършено енергийно обследване:
Здравна служба – село Щръклево, ул. „Васил Дичев“ № 12, община Иваново, област
Русе.

 ОБЩИНА СИВО ПОЛЕ


Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. Проект : „Внедряване
на мерки за енергийна ефективност и обновяване на СОУ „Св. Паисий
Хилендарски” и ОДЗ „Мечо Пух” в гр. Сливо поле и ОУ „Иван Вазов” в с.
Голямо Враново“ ;BG161PO001-4.1.01-0050-C0001;



Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Сливо поле
ДОГОВОР № 18/322/00409/20.12.2010 год. по Програма за развитие на селските
райони 2007 -2013г.



Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България,
финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г. Регистрационен
номер на договора: № 223/28.08.2013 г. "Преустройство на съществуваща
масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна
станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен";



Изграждане на Двуетажна сграда за предоставяне на социални услуги за деца с.
Малко Враново, построена 2012 г.,финансиран от Световната банка;

Сгради с извършено обследване:
Сградите по проект Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. Проект :
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на СОУ „Св. Паисий
Хилендарски” и ОДЗ „Мечо Пух” в гр. Сливо поле и ОУ „Иван Вазов” в с. Голямо
Враново“ ;BG161PO001-4.1.01-0050-C0001;
ОДЗ „ Мечо Пух“ гр. Сливо поле - Сградата е енергиен клас „C” и притежава
сертификат за енергийни характеристики на сграда категория „А”. В сградата се
използват възобновяеми енергийни източници (слънчева енергия) за производство на

вода за БГВ за собствени нужди в размер на 9 675 kWh/година или 4,2 5 от общото
енерго потребление на сградата.
ОУ „Иван Вазов” в с. Голямо Враново“ - Извършеното енергийно обследване показа,
че общият специфичен годишен разход на сградата, изразен в първична енергия е 102,9
kWh/m2y с което отговоря на изискванията за енергиен клас „С” и притежава
сертификат категория „А”.
СОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Сливо поле - Извършеното енергийно
обследване показа, че общият специфичен годишен разход на сградата, изразен в
първична енергия, е 95,8 kWh/m2y с което отговоря на изискванията за енергиен клас
„С” и притежава сертификат категория „А”. Слънчевите колектори за БГВ са
монтиране след енергийното обследване.

 ОБЩИНА РУСЕ
 Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на седем
училища на територията на гр.Русе”, финансиран по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007-2012. Обхванатите обекти са: ОУ „Братя
Миладинови”, ОУ „Олимпи Панов, ОУ „Любен Каравелов”, СОУПНЕ „Фридрих
Шилер”, СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ”, ОУ „Тома Кърджиев” и ОУ
„Никола Обретенов”;
 Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти ДГ "Чучулига"
и ДГ "Радост" в гр. Русе";
 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина
„Незабравка 2“ в гр. Русе“, финансиран по Националния доверителен екофонд;
 4 сгради, санирани в рамките на НПЕЕ – бл. „Райна Княгиня“, ул. „Яна войвода“
№1; бл. №4, гр. Мартен; бл. 7А, ул. „Изола планина“ №28 и бл. „Неофит
Рилски“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №25. Общата стойност на разходите за
обновяването на блоковете възлиза на близо 2,5 млн. лв;
 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от
образователната инфраструктура на гр. Русе"; Програма BG 04 "Eнергийна
ефективност и възобновяема енергия"; Програмен оператор: Министерство на
енергетиката – в сградите на ОУ "Любен Каравелов", СУЕЕ "Св. Константин
Кирил Философ", ОУ "Никола Обретенов" и ДГ "Незабравка – 2";

Сгради с извършено обследване:
1.

Детска ясла №4, гр. Русе

2.

Детска ясла №5, гр. Русе

3.

Детска ясла №9, гр. Русе

4.

Детска ясла №12, гр. Русе

5.

ДГ "Синчец", кв. "Средна кула", гр. Русе

6.

ДГ "Детелина", гр. Русе

7.

ДГ "Здравец", гр. Русе

8.

ДГ "Приказен свят", с. Николово

9.

ДГ "Роза", с. Ново село

10.

ДГ "Пролет", гр. Русе

11.

ОУ "Ангел Кънчев", гр. Русе

12.

ОУ "Васил Априлов", гр. Русе

13.

ОУ "Г. С. Раковски", с. Ново село

14.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Семерджиево

15.

ОУ "Хр. Смирненски", гр. Русе, кв. Долапите

16.

ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Николово

17.

СУ "В. Левски", гр. Русе

18.

ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе – изпълнени мерки за енергийна

ефективност
19.

ОУ „Тома Кърджиев“, гр. Русе – изпълнени мерки за енергийна

ефективност
20.

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Русе – изпълнени мерки за енергийна

ефективност
21.

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", гр. Русе – изпълнени мерки за

енергийна ефективност
22.

ДГ „Незабравка“ 2, гр. Русе – изпълнени мерки за енергийна ефективност

23.

ДГ „Чучулига“, гр. Русе – изпълнени мерки за енергийна ефективност

24.

Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе

25.

Общежитие за Средношколци, гр. Русе

26.

ДГ „Райна Княгиня“, гр. Мартен

27.

ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен

