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Проект “Внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич” 

Договор за БФП BG16RFOP001-1.011-0001 

Проект BG16RFOP001-1.011-0001 “Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС 
ПБЗН) – Добрич”, се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”.



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”

 Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната
ефективност в административни сгради в град Добрич, като предпоставка за
постигане на по-добро качество на околната среда, на живот, работа и достъп
до административни услуги.



Специфични цели:
 Да се повиши енергийната ефективност в сградата на Регионална
дирекция и Районна Служба Пожарна безопасност и защита на
населението - Добрич, 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 60,93% 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.



Продължителност на проекта: 24 месеца
Обща стойност на проекта: 600 000 лева (100 % безвъзмездната финансова
помощ), в това число 510 000,00 лв. финансиране от ЕФРР и 90 000,00 лв.
национално съфинансиране.
Проекта ще повлияе пряко и положително следните целеви групи:
Население над 189 677 лица от 8 общински центъра - град Добрич, Балчик, Генерал
Тошево, Добричка, Каварна , Крушари , Тервел и Шабла;

101 служители на Регионална дирекция и Районна служба Пожарна безопасност и
защита на населението;

Над 7074 посетители – физически и юридически лица (икономически субекти) в обхвата
на дейност на двете служби;
Над 1000 деца, младежи и доброволни формирования, които се обучават в сградите
на Регионална дирекция и Районна служба ПБЗН – Добрич.



Дейности по проекта:

 Организация и управление на проекта;
 ИНЖЕНЕРИНГ -- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на
РДПБЗН (РС ПБЗН)-Добрич; Изготвяне на оценка на съответствието на
инвестиционен проект с основните изисквания към строежите и оценка за
енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия;
 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР по време на СМР "Внедряване на мерки за
енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) -
Добрич";
 Публичност и визуализация;
 Независим финансов одит;



Комплекс от сгради на
Регионална дирекция Пожарна
безопасност и защита на
населението и Районна Служба
ПБЗН - Добрич, състоящи се от
тяло „А”, тяло „Б”, тяло „В” и две
зали, тяло „Г”, тяло „Д” и
двуетажна сграда, тренировъчна
кула и химическо помещение“,
построени в периода 1982-1989
година с обща разгъната
застроена площ: 4272,20м2, със
сутерен: 6082,04м2;
„Промишлена зона - Север“, бул.
„25-ти Септември“ №72.



Обхват на дейността Инженеринг
 първи етап ще бъде изготвяне на Работен проект (РП) за сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич на база
задължителни мерки включени в "Обследване за установяване на техническите характеристики, технически
паспорт и "Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за актуално състояние на
потреблението на енергия, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ".
 Вторият етап от изпълнението на дейността ще обхваща изпълнение на СМР по "Внедряване на
енергийно ефективни мерки и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) - Добрич" в съответствие с
предвидените в изготвения и одобрен РП.
Предвидените в инвестиционния проект интервенции, ще включват:
- изпълнение на задължителни мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като
задължителни в техническото обследване – ремонтно-възстановителни дейности на облицовка, външните
сутеренни стени, репарационни дейности на стоманобетонни елементи и разкрити армировки, покривна
хидроизолация, пукнатини в мазилка и зидарията под нея, покривни покрития, металните обшивки на
покрив и други.

- Енергоспестяващи мерки, предписани като задължителни в обследването за енергийна ефективност -
подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), топлинно изолиране на външните ограждащи
елементи – външни стени, тавани и подове и реконструкция отопление (газификация).

- изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградата;
По време на Внедряване на енергийно ефективни мерки и ремонт на сградата ще бъде упражняван авторски
надзор с цел точното спазване на инвестиционните проекти.



Очаквани резултати по проекта:
1) Извършени ремонтно-възстановителни дейности и въведени
мерки за енергийна ефективност по сградата с обща разгъната
застроена площ: 4272,20м2 (със сутерен: 6082,04м2);
2) Достигнат Клас на енергопотребление след изпълнение на
ЕСМ "А"
3) Очаквана икономия от енергийни спестявания 60,93%.
4) Очаквано понижение на годишно потребление на първична
енергия 849 868 kWh/година
5) Спестени емисии CO2 екв. 233,61 тона/год.



Община град Добрич www.dobrich.bg
Дирекция Икономическо развитие, европейски фондове и 
обществени поръчки

Благодаря Ви за вниманието!

Проект BG16RFOP001-1.011-0001 “Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) – Добрич”, се 

осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., 
съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”


