ОБЩИНА ПРОВАДИЯ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТ BG16RFOP001-2.001-0185-C01
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИЯ
СЕКТОР В ГР.ПРОВАДИЯ”
На 13.01.2017г. Кметът на Община Провадия инж. Филчо Филев подписа
договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Повишаване на енергийната
ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия“ по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020. Договорът е по процедура „Повишаване на енергийната
ефективност в периферните райони“.
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 163 583,95 лв.,
като срока за изпълнение на проекта е 20 месеца: 13.01.2017г. – 13.09.2018г.
Чрез проекта се предвижда повишаване на енергийната ефективност на 3
жилищни сгради, с обща разгърната площ 5902.17 м2, както следва:
- Жилищна сграда на ул. „3-ти Февруари"№8 с 6 апартамента и 6 собственика;

- Жилищна сграда на ул. „Райко Даскалов" №4 с 30 апартамента и 48
собственика;
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- Жилищна сграда на ул. „Янко Сакъзов" №39 вх.А и вх.Б с 20 апартамента, един гарaж
и 37 собственика.

Изпълнението на проекта ще осигури рентабилна експлоатация на жилищните
сгради, което ще позволи по-лесна поддръжка, ще осигури привлекателни условия на
живот с оглед намаляване на темпа на миграция към по-големите градове.
Обща цел на проекта е подобряване качеството на живот в гр.Провадия, чрез
повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, а конкретните цели са
свързани с:
- Намаляване на енергопотреблението в жилищния сектор в гр.Провадия
- Намаляване замърсяванията въздуха с въглероден диоксид в гр.Провадия.
Основните дейности по проекта включват:
- Организация и управление – сформираният със Заповед на Кмета на
Община Провадия екип се състои от: Ръководител, юрист, счетоводител,
технически сътрудник и инвеститорски контрол.
- Обявяване и провеждане на процедури по Закона за обществените
поръчки;
- Публичност и визуализация;
- Одит на проекта.
В посочените жилищни сгради ще бъдат изпълнени всички енергоспестяващи
мерки, които са предписани като задължителни в обследването за енергийна
ефективност, мерки за конструктивно възстановяване и укрепване на сградите,
предписани в техническото обследване, както и мерки, свързани с подобряване достъпа
на лица с увреждания до сградите. След изпълнението на дейностите ще се постигне
енергопотребление най-малко клас „С“ и значително ще се увеличи енергийни
спестявания в сградите. В резултат от изпълнението на дейностите по проекта се очаква
понижаване на годишното потребление на първична енергия на жилищните сгради
включени в дейностите на проекта, както и намаляване на количеството вредни емисии
в атмосферата.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на културната
инфраструктура в гр. Провадия“, 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 Провадия и при никакви обстоятелства
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР2014-2020г.
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