
                                                      
 

Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-

Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-1.002-0004-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 
за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляваюия орган на ОПРР 2014-2020 г.“  

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.002-0004 „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ – СГРАДАТА НА 

ОДМВР-ВАРНА“. 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ:  № от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0004-C01, рег. № РД-02-37-80/ 

03.08.2018 г.   

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", част 

от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020. 

 

Бенефициент - Община Варна 

Партньори – 1. Министерство на вътрешните работи 

  2. Държавна агенция „Технически операции“ 

 
Описание на проекта: 
 

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и 

достигане най-малко клас на енергопотребление "С" в административната сграда на 

Областна дирекция на МВР-Варна, което ще допринесе за намаляване на крайното 

енергийно потребление и косвено до намаляване на парниковите газове.  

 
Цел на проекта 

Основната цел на проекта е намаляване на крайното енергопотребление на 

административната сграда на Областна дирекция на МВР-Варна посредством 

реализиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност.  

Постигнати резултати:  

1. Реализацията на проекта допринесе за изпълнението на Интегрирания план 

за градско възстановяване и развитие и на Инвестиционната програма на Община 

Варна, и по-конкретно на Инвестиционен приоритет 1 "Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради" от нея;  
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2. Подобрени са енергийните характеристики на Административната сграда на 

ОД на МВР-Варна след изпълнение на пълния пакет енерго-спестяващи мерки и е 

достигнат минимален клас „С“ на енергопотребление. Сградата е приведена в 

съответствие с предписанията на техническия паспорт и енергийното обследване;  

3. Подобрени са експлоатационните характеристики и е удължен жизнения 

цикъл на сградата;  

4. Подобрени са архитектурния облик на сградата, която е разположена в 

„Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост“ и в 

Археологическия резерват "Античен град - Одесос - Варна" - обект със статут 

недвижима културна ценност с категория "национално значение";   

5. Осигурена е достъпна среда за посетителите на сградата и е подобрена 

мобилността на хора с увреждания;  

6. Подобрена е работната среда на работещите в системата на МВР и ДАТО и е 

подобрено качеството на обслужване на гражданите; 

7. Изпълнението на проекта допринася и за намаляване на парниковите 

газове в атмосферата; 

8. Надгради се постигнатото до момента от други проекти, реализирани през 

предходния програмен период на територията на града;  

9. Резултатите от проекта имат принос към постигането на националната цел 

по отношение на повишаване на енергийната ефективност и достигане на 25% по-

висока енергийна ефективност към 2020 г. 

Продължителност на проекта: 30 месеца  

Срок на договора: 03.08.2018 г. – 03.02.2021 г.   

Нова дата на приключване: 06.06.2021 г. 

Бюджет на проекта:  

 1 090 956.55 лв. – безвъзмездна финансова помощ; 

 271 973.20 лв. – собствено финансиране, в това число 239 655.20 лв.  

финансиране от партньорите. 

Статус на проекта: Приключил. 

 


