ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP001-2.001-0185-C01
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИЯ
СЕКТОР В ГР.ПРОВАДИЯ”
Чрез реализация на дейностите по изпълнение на проект №BG16RFOP001-2.0010185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в
гр.Провадия“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 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;
- Жилищна сграда на ул. „Янко Сакъзов" №39 вх.А и вх.Б с 20 апартамента, с
един гарaж и 37 собственика.
На 04.08.2017година, от 11,00 часа в Зала 204 на административната сграда на
Община Провадия се проведе начална пресконференция по проекта на която се
представиха целите, основните проектни дейности, както и очакваните резултати от
реализирането им. На събитието присъстваха ръководството на Община Провадия,
екипа за управление на проекта, представители на сдруженията на собствениците и
други гости. Всички присъстващи на началната пресконференция получиха пакет с
информационни материали съдържащ папка, тефтер, химикал и информационна
брошура.
Към 31.08.2017г. има сключени договори с изпълнители по дейности свързани
с осигуряване на мерки за публичност и визуализация на проекта, както и извършване
на независим финансов одит. По отношение на публичното състезание с предмет:
„Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по
време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни
сгради в гр.Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.0010185-C01” и публично състезание с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ
за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на
независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр.Провадия по
договор №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР” са издадени заповеди на Кмета на
Община Провадия за класиране на участниците.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор 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.

