ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ №BG16RFOP001-2.001-0185-C01
„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИЯ
СЕКТОР В ГР.ПРОВАДИЯ”
Приоритетна ос: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони
Наименование на процедура: Енергийна ефективност в периферните райони
Период на изпълнение: 13.01.2017г. – 13.09.2018г.
Срок на изпълнение: 20 месеца
В изпълнението на дейностите по проект BG16RFOP001-2.001-0185-C01
„Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр.Провадия” се
предвижда прилагане на енергийно спестяващи мерки на 3 жилищни сгради: 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, един гарaж и 37 собственика, с
обща разгърната площ 5902.17 м2.
Изпълнението на проекта ще осигури рентабилна експлоатация на жилищните
сгради, което ще позволи по-лесна поддръжка, привлекателни условия на живот с оглед
намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. В тази връзка са
формулирани и целите на проекта, а именно към подобряването на качеството на живот
в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между
периферните и централните територии на страната.
Към 30.11.2017г. има сключени и се изпълняват договори свързани с:
- Осигуряване на мерки за публичност, визуализация и информационни
кампании;
- Извършване на независим финансов одит на проекта;
- Избор на консултанти, по смисъла на Закон за устройство на територията, за
изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор по време на СМР в трите жилищни сгради в гр. Провадия;
- Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски
надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на трите
жилищни сгради в гр. Провадия.
Обща стойност на проекта: 1 163 583,95 лв., от които:
ЕФРР - 989 046,36 лв.
Национално финансиране - 174 537,59 лв.

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.

