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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в 

селските райони“ 

Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. 

 

Кратка информация за проекта 

 

На 11 юни 2020 г. между Община Копривщица и ДФ „Земеделие“ се сключи Договор с рег. № 

BG06RDNP001-7.008-0022-C01 за изпълнение на проект „Ремонт с цел подобряване на енергийната 

ефективност на сградата на общинска администрация-Копривщица“, финансиран  по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. 

Стойността на Проекта е 250 438,82 лв. в т.ч.: Европейско финансиране (ЕСФ) – 212 873 лв. и 

Национално съфинансиране – 37 565,82 лв. 

Периодът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на Договора за 

безвъзмездна финансова помощ.  

В изпълнение на идентифицираните цели и приоритети на местно ниво, свързани с подобряване 

енергийната ефективност на сградите, в които се предоставят обществени услуги на територията на 

община Копривщица, настоящият проект си поставя следните цели: 

Обща цел на проект „Ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на общинска 

администрация-Копривщица“ е подобряване на енергийната ефективност в административната 

сграда на община Копривщица, като предпоставка за постигане на по-добро качество на околната 

среда, на живот, работа и достъп до административни услуги. 

Конкретни цели на проекта са: 

■ Да се повиши енергийната ефективност в сградата на общинска администрация-Копривщица, чрез 

изпълнение на пакет от енергоспестяващи мерки. 

■ Да се намалят разходите на енергия, чрез достигне на клас на енергопотребление "А" (в момента 

сградата е клас „D“ на енергопотребление) и постигане на 74% енергийни спестявания, които да 

повишат с три нива енергийната ефективност на сградата. 

■ Да се подобрят експлоатационните характеристики на сградата и работната среда, в съответствие 

с всички съвременни изисквания за осигуряване на качество и ефективност на работния процес. 

С реализацията на проекта ще се подобрят здравословните и безопасни условия на труд за 

служителите в общинска администрация, това от своя ще повиши тяхната мотивация за работа и 

качеството на предоставяните услуги. Също така ще се намалят разходите за отопление (през 

зимния сезон) и охлаждане (през летния сезон), чрез: 

- топлоизолиране на всички типове външни стени от вътрешната страна на сградата; 
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- топлоизолация на цялата покривна конструкция; 

- обособяване на котелно помещение; 

- изграждане на вътрешна отоплителна инсталация; 

- подмяна на осветителните тела в сградата с енергоспестяващи. 

Проектът ще повлияе положително на следните целеви групи: 

■ Население на община/гр. Копривщица - 2135 жители; 

■ 29 служители на общинска администрация-Копривщица 

Основната целева група по проекта включва работещите в сградата на общинската администрация, 

където ще се изпълняват инвестициите и ще бъдат пряко повлияни от резултатите по предвидените 

проектни дейности. Дейностите ще подобрят както средата на работа на общинската 

администрация, така и предоставяните административни услуги на населението, което ще получи 

осигурен достъп до по-благоприятна заобикаляща среда. 

Очакваните резултати от проекта са обновяване на публична инфраструктура, което от своя страна 

ще доведе до подобряване качеството на жизнена среда в община Копривщица,  предприемане на 

мерки за енергийна ефективност и опазването на околната среда, създаването на достъпност и 

развитие на икономическата активност. 

 


