ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – СЕЛО АНТОН,
ОБЩИНА АНТОН
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Антон
ОБЩ БЮДЖЕТ: 265 871 лв.
ЦЕЛ: Да увеличи възможностите за просперитет и развитие на община Антон чрез устойчива и ефективна образователна инфраструктура.
ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Благодарение на мерките за енергийна
ефективност е удължена експлоатационната
годност на сградата и са намалени топлинните
загуби през конструкцията. Проектът допринася за намаляване на месечните разходи за
отопление и ефективно използване на горивата. Подобрени са условията за провеждане
на учебно-възпитателния процес и е създадена достъпна архитектурна среда за хора в
неравностойно положение.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Божурище
ОБЩ БЮДЖЕТ: 1 848 795 лв.
ЦЕЛ: Да спомогне за повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Божурище чрез реализиране на комплекс от инвестиционни мерки.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
В резултат от изпълнението на проекта е
намалено потреблението на енергия в четири
сгради на СОУ „Летец Христо Топракчиев”,
една сграда на ОДЗ „Буратино” и една сграда
на ОДЗ „Детелина”. Реализирани са икономии
на средствата, определени за отопление и
осветление на сградите. Подобрено е качеството на жизнената и работна среда, както и на
образователния процес. Проектът допринася
и за повишаване капацитета на общинската
администрация за усвояване и управление на
средства от Структурните фондове на ЕС.
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ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН БОТЕВГРАД
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Ботевград
ОБЩ БЮДЖЕТ: 17 106 857 лв.
ЦЕЛ: Да се подобри управлението на отпадъците в трите общини чрез създаване на условия за оползотворяване на полезни съставки от отпадъците и подобряване на състоянието
на околната среда в региона.
ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Въведен е нов модел за управление и обезвреждане на отпадъците на общините Ботевград, Правец и Етрополе. Моделът спомага
за намаляване на общото им количество и
тяхното екологосъобразно оползотворяване. Проектът допринася за прекратяване
експлоатацията на съществуващите депа за
битови отпадъци, последващата им рекултивация, поетапно закриване и опазване на
околната среда.

ЕТ „РАВИК - ОЛЯ РАНГЕЛОВА“ – КОНКУРЕНТО
СПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА СВЕТОВНИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНАТА
БЕНЕФИЦИЕНТ: ЕТ „Равик - Оля Рангелова“			

ОБЩ БЮДЖЕТ: 35 440 лв.

ЦЕЛ: Да се повиши конкурентоспособността на ЕТ „Равик - Оля Рангелова“ чрез подобряване управлението на безопасността на храната като фактор за нейното устойчиво развитие
на европейския и световен пазар.
ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Внедряването на международно признат стандарт ISO 22000:2005 гарантирана безопасността на храните в цялата хранителна верига до точката на крайна консумация. В резултат
от изпълнението на проекта е повишена конкурентоспособността на ЕТ „РАВИК – ОЛЯ РАНГЕЛОВА” и е увеличен капацитетът на фирмата за справяне с конкурентния натиск на пазара.
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ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
ЧРЕЗ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА МАЛКИ СВЛАЧИЩА,
ЗАСТРАШАВАЩИ ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
И ЧАСТНИТЕ ИМОТИ В РЕГИОНА
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Горна Малина
ОБЩ БЮДЖЕТ: 136 456 лв.
ЦЕЛ: Да се предотвратят свлачищните процеси на територията на село Стъргел, община
Горна Малина, като предпоставка за осигуряване на защита за публичната инфраструктура,
населението и имуществото му, и подпомагане на местната икономика.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
В резултат от изпълнението на проекта е
гарантирана безопасността на 182 частни
имота и цялата инфраструктура на село
Стъргел. Теренът е защитен от свлачищни и
нови ерозионни процеси, същевременно е
предотвратено потъването на два парцела.
Осигурена е защита на местното население
и е опазена инфраструктурата в населеното
място.
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ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ
В ГР. ДОЛНА БАНЯ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОПРИНАСЯЩА ЗА
УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Долна баня
ОБЩ БЮДЖЕТ: 917 199 лв.
ЦЕЛ: Да се осигури образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, която да допринесе за устойчивото развитие на община Долна баня, област София.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Използването на ново поколение енергоспестяващи строителни продукти, инсталационни системи и уреди с дълготраен ефект
съкращава разходите за енергия и топлинните загуби на сградата. Проектът подпомага
създаването на образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност. Създадена е достъпна архитектурна
среда за хората в неравностойно положение.
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РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА
В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

БЕНЕФИЦИЕНТ: община Елин Пелин
ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 849 805 лв.
ЦЕЛ: Да се подобрят услугите в областта на културата в община Елин Пелин чрез обновяване на свързаната с тях инфраструктура, което да допринесе за повишаване качеството и
средата на живот, а оттам и за устойчивото развитие на общината.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Чрез въведените по проекта мерки е осигурено високо ниво на енергийна ефективност на културната инфраструктура в община Елин Пелин. Намалени са разходите за
енергия и топлинните загуби на сградите и
е създадена достъпна архитектурна среда
за хората в неравностойно положение. Реализирането на проекта създава условия за
привличане на млади хора в по-атрактивни
форми на занимания, повече самодейни прояви, възможности за обучение и квалификация на жителите на общината. Постигнатите
резултати дават нова перспектива в развитието на съвременното читалище като културно-информационен център за местната
общност.
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ЗВЪН НА ПЕЕЩИ КАМБАНИ НАШЕПВА ЛЕГЕНДА
СТАРА ЗА ХРИСТОВИЯ КРЪСТ – РАЗВИТИЕ
НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ В ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА
РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Етрополе
ОБЩ БЮДЖЕТ: 897 124 лв.
ЦЕЛ: Да се развие конкурентоспособен туристически продукт, базиран на комплекс от културно-исторически атракции на територията на община Етрополе, със способност да привлече значителен брой посетители и да генерира допълнителен брутен вътрешен продукт
за икономиката на района.
ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Създаден е пълноценен пакет туристически услуги на територията на община
Етрополе, което отговаря на изискванията и
потребностите на съвременния турист, ориентиран главно към т.нар. „специализирани
или алтернативни видове туризъм”. Проектът
е инвестиция в опазването на културно-историческото наследство и създава възможности за развитието на туризма в общината.

8

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В СОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
И ОДЗ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, ГРАД ЗЛАТИЦА

БЕНЕФИЦИЕНТ: община Златица
ОБЩ БЮДЖЕТ: 345 106 лв.
ЦЕЛ: Да се подобри енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура на територията на община Златица като средство за постигане на устойчиво местно
развитие.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Реализираните мерки за енергийна ефективност значително подобряват външния
вид на сградите и удължават експлоатационната им годност. Намалени са топлинните
загуби и разходите за енергия, създадено е
удобство при използването на интелигентни
и регулиращи прибори. Улеснено е придвижването на хора в неравностойно положение,
благодарение на изградената достъпна архитектурна среда. Подобряването на енергийната ефективност на образователната инфраструктура допринася за устойчивото местно
развитие на община Златица.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ
НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНА ИХТИМАН
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Ихтиман
ОБЩ БЮДЖЕТ: 349 361 лв.
ЦЕЛ: Да се осигури по-качествено, прозрачно и модерно административно обслужване на
гражданите и бизнеса в община Ихтиман, включително чрез електронно управление.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Създаването на електронен архив и цифровизация на предоставяните услуги от
дирекция „Архитектура и строителство“
допринася за по-качествено, прозрачно и
модерно административно обслужване на
жителите, институциите и бизнеса в община
Ихтиман. Центърът за обслужване на гражданите в село Вакарел и мобилните работни
места към него способстват за съкращаване
на времето за ползване на административни
услуги и значително улесняват местното население. В резултат от проведено обучение
на служители на община Ихтиман е повишен
административния им капацитет за работа
със Закона за електронното управление и
нововъведените функционалности.
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ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В СОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”,
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА
БЕНЕФИЦИЕНТ: община Копривщица
ОБЩ БЮДЖЕТ: 680 150 лв.
ЦЕЛ: Да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима
с изисквания на населението в община Копривщица, като се подобри енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в общината.

ПОЛЗИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Посредством внедряване на енергоспестяващи мерки е подобрена енергийната ефективност и са намалени разходите за енергия
на СОУ „Любен Каравелов”, подобрени са
условията за провеждане на учебно-възпитателния процес и е осигурено качество на
жизнената и работна среда и ефективен образователен процес.
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• Бенефициент: Столична община;
• Проект № 0088-ОСЯ-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”;
• Договор № BG161PO002-3.3.02-00027-C0001;
• Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на оперативна
програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Областен информационен център София-град и София-област
София 1408, бул. „Витоша“ 99, тел.: 02 8511280, 02 8511286, 02 8511297
e-mail: oic.sofia@eufunds.bg

