Приет с Решение №70 /19.06.2013 г. на ОбС Ивайловград

ОТЧЕТ
на Диана Димитрова Овчарова – Кмет на Община Ивайловград
за изпълнение на Програма за енергийна ефективност на Община Ивайловград за
периода 2012 – 2015 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Неразделна част от отчета е Приложение 1 на Програма за енергийна
ефективност на Община Ивайловград за периода 2012 – 2015 г.
Обхванатия от отчета период е 11 юли – 31 декември 2012 година.
През изминалата 2012 г., общинска администрация работи за изпълнението на
приоритетите и целите, заложени в програма за енергийна ефективност на Община
Ивайловград 2012 – 2015 г. В работата си администрацията са съобразяваше и с
националните, регионалните и местните планове и стратегически документи, следвани
бяха и краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2012 г.
От Приложение 1 на Програма за енергийна ефективност на Община
Ивайловград 2012 – 2015 г., за изпълнение на обектите за 2012 г., е както следва:
1. Технически проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност за
административна сграда Общинска администрация – УПИ ІІІ, кв. 48, гр.
Ивайловград.
През 2012 г. Община Ивайловград възложи разработване на проект и
кандидатства за финансиране по програма Международен фонд „Козлодуй”.
2. Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Народно
читалище „Пробуда 1914 г.”, УПИ ІІІ, кв. 73, гр. Ивайловград.
През 2012 г. Община Ивайловград възложи разработване на проекта и
кандидатства по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” на стойност 1 535 794 лв. Подписан е договор за финансиране на 27.11.2012 г.
с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
3. Обновяване на сградата на ОДЗ, УПИ І, кв. 58, гр. Ивайловград.
През 2012 г. проекта е финансиран по „Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013 г. на стойност 656 107,53 лв. След проведена процедура по ЗОП
за избор на изпълнител, бе подписан договор за строителство с ЕТ „Капител П. Сивков”
гр. Кърджали. Предстои изпълнение на обекта със срок два месеца след датата на
съставяне на протокола образец №2 за откриване на строителна площадка.
4. Технически проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на
сградата на СОУ „Христо Ботев” с ученическа сграда в УПИ І, кв. 48а и
Физкултурен салон с топла връзка в УПИ VІІ, кв. 91, гр. Ивайловград.
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През 2012 г. Община Ивайловград възложи разработване на проекта и
кандидатства за финансиране по програма Международен фонд „Козлодуй” на
стойност 250 000 лв. Проекта е одобрен и е подписан договор.
През 2012 г. се изгради и въведе в експлоатация новото крило на СОУ „Христо
Ботев”, което не е част от разработката на Програма за енергийна ефективност на
Община Ивайловград 2012 – 2015 г., но са извършени и дейности в областта на
енергийната ефективност, по проект „Премахване на съществуваща пристройка и
изграждане на ново крило към сградата на СОУ „Христо Ботев” – УПИ І-188, кв. 48а,
гр. Ивайловград”, който се финансира от „Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към МС” на стойност 1 453 852 лв. и за нова
отоплителна инсталация в СОУ „Христо Ботев” също отпуснати от
„Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС” на стойност
113 149 лв.
5. Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги чрез
въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Народно
читалище „Пробуда 1914 г.” – клон Лъджа, УПИ VІ, кв. 100, гр. Ивайловград.
През 2012 г. Община Ивайловград възложи разработване на проекта и
кандидатства по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” на стойност 1 535 794 лв. Подписан е договор за финансиране на 27.11.2012 г.
с Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Смело мога да кажа, че всички обекти записани в програмата за 2012 г. са
осигурени със средства в размер 2 441 901, 50 лв., за които има сключени договори за
финансиране и се провеждат процедури за избор на изпълнител за същите. Надявам се
че успешно ще приключат процедурите за избори на изпълнители и сключване на
договори с тях така, че през 2013 г. да започне строителство.
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