На 10.08.2017 г., Община Кюстендил сключи АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР
№BG16RFOP001-1.030-0004-C01
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 20142020, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 –
Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“
за проект
„Обновяване на административната сграда на Областна дирекция на МВР“ с
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г., Главна дирекция
„Градско и регионално развитие“.

Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност, качеството на работна
среда и осигуряване на достъп на хора с увреждания до сградата на Областна дирекция
на МВР в гр. Кюстендил.
Специфични цели са:
 Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на ОД на
МВР Кюстендил;
 Достигане на най-малко клас "С" на енергопотребление;
 Намаляване на разходите за енергия;
 Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда
в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения
цикъл на сградата;
 Подобряване на условията за работа за повишаване качеството на предлаганите
услуги;
 Модернизация на публичната инфраструктура;
 Стимулиране на градско селските връзки;
Целеви групи:
 служителите на ОД на МВР Кюстендил;
 жителите на област Кюстендил – 135 664 души;
Основни дейности:
Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на административната сграда на Областна дирекция
на МВР“, който се осъществява с финансовата подкрепа н Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Кюстендил 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.“

Дейност 1: Организация и управление на проекта: основна цел на тази
дейност е да се гарантира ефективното и качествено осъществяване на проекта.
Дейност 2: Публичност и визуализация на проекта: ще бъдат организирани и
проведени 2 пресконференции за представяне на проекта пред обществеността на
община Кюстендил едната при стартиране на проекта, а другата при приключване на
проекта; ще се организира събитие „Първа копка“; ще бъдат изработени 500 бр.
информационни брошури, 80 бр. брандирани бизнес чанти за документи или лаптоп,
500 бр. тефтер - бележник с твърди корици и спирала, 250 бр. рекламни чаши, 1 бр.
обяснителна табела, 1 бр. временен билборд.
Дейност 3: Изпълнение на инженеринг - проектиране; авторски надзор и
изпълнение на дейности по СМР: предвижда изготвяне на инвестиционен проект за
подобряване енергийната ефективност, извършване на строително - монтажни работи
и авторски надзор на сградата на ОД на МВР Кюстендил.
Дейност 4: Упражняване на строителен надзор и изготвяне на доклад за
оценка на съответствието на инвестиционните проекти и въвеждане на обектите
в експлоатация: изготвяне на доклад за съответствие по смисъла на член 143, ал.1 от
ЗУТ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на мерки осигуряващи
енергийна ефективност.
Дейност 5: Извършване на финансов одит на проекта: основната цел от
верификацията (констативното потвърждение) на разходите е формиране на
констатации (потвърждение), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във
финансовия отчет по Договора, са действително извършени, точни и допустими, като
се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации, изготвен на база
на предварително съгласувани с него за изпълнение одиторски тип процедури.
Продължителност на проекта: 10.08.2017 г. - 10.02.2019 г. (18 месеца)
Обща стойност на проекта: 1 175 079,46 лв., от които 987 903,54 лв. финансирани от ЕФРР,
174 335,92 лв. национално финансиране и 12 840,00 лв. собствен принос.
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