
 

    

Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” 
BG16RFOP001-1.011-0001-C01, се финансира по Оперативна програма „Региони в расти“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Успешно приключиха дейностите по проект “Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” BG16RFOP001-1.011-

0001, който е част от Инвестиционната програма на община град Добрич за периода 2014-2020 и 

се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: 

BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

След приключване на строително-ремонтните дейност комплекса от сгради на Регионална 

дирекция и Районна служба „Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ в Добрич придоби 

нов, съвременен облик и ще осигури по-добри условия за работа, обитаване и топлинен комфорт 

за над 100 служители. 

Резултатите от проекта са факт благодарение на усилията, ползотворното партньорство и 

подкрепа между институциите - община град Добрич като бенефициент и Главна Дирекция 

„Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ като партньор. 

По комплексът от сгради с разгъната застроена площ 4272 кв. м. бяха изпълнени ремонтно-

възстановителни дейности и въведени мерки за енергийна ефективност, които ще обезпечават 

над 60% енергийни спестявания, клас на енергопотребление "А" и годишно спестени 233,61 тона 

емисии CO2. 

Изпълнението на проекта продължи 24 месеца (28.11.2016 г. – 28.11.2018г.) 

Общата стойност на проекта е 600 000 лева, в това число 510 000.00 лв. финансиране от 

ЕФРР и 90 000.00 лв. национално съфинансиране.  
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