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Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.002-0009-С01 

„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. Крумовград“, 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 

Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г. 

 

На официална пресконференция бяха представени основните цели и предвидените 

дейности по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил 

Левски” гр. Крумовград“  

На 25.07.2019 г., в заседателната зала на общината, се проведе начална пресконференция по 

проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски” гр. 

Крумовград“, на която бяха представени основните цели и предвидените проектни дейности, 

финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Кметът г-жа Себихан Мехмед приветства участниците в пресконференцията и сподели, че 

реализацията на проекта е истинско удовлетворение. Тя акцентира върху това, че община 

Крумовград е единствената от седемте общини в област Кърджали, която е успяла и е 

бенефициент по ос 2 на Програмата. Г-жа Мехмед заяви, че този проект е спечелен в 

оспорвано състезание с десетки други проектни предложения, представени от 28-те общини от 

цялата страна.  

„Единадесет години търпеливо и последователно търсехме възможност за повишаване на 

енергийната ефективност на най-голямото училище в общината. Да има здраве, уют и добри 

условия за нашите деца.“, каза кметът.  

Тя благодари на екипа, подготвил проекта, както и на специалистите, извършили енергийното 

и техническо обследване и пожела успех и ползотворна работа.   
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Заместник-кметът г-н Асен Хаджиев, който е и ръководител на проекта, представи основните 

дейности и предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност на училищната 

сграда. Г-н Хаджиев заяви, че проектът се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

год., приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове и 

периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони-2“. Готов е техническият проект и оценката за съответствието му. По-

голяма част от договорите с изпълнителите са сключени. Предстои подписване на договор с 

изпълнителя за СМР, след което ще бъде открита строителната площадка и ще започне 

изпълнението на същинските дейности.  

Лейла Караибрям, координатор по проекта, изтъкна, че въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност ще допринесат за повишаване качеството на предлаганите образователни услуги, 

намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.  

Директорът на СУ „Васил Левски” г-н Цветан Терзиев заяви, че до момента разходите за 

отопление са твърде големи. Очакванията от изпълнението на проекта е те да намалеят с 1/3 

след въвеждане на мерките за енергийна ефективност.     

 

 
 

 
                                                                                                                                                                             

Стойността на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил 

Левски” гр. Крумовград“ е 1 192 334,47 лв., от които 1 013 484,30 лева (85%) са средства от 

Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и 178 850.17 лв. (15%) 

Национално финансиране от бюджета на Република България. Срокът за изпълнение на 

договора е 24 месеца. 


