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Стартира проект „Подобряване на енергийната ефективност
на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово”

На 31.01.2017 г., от 11 ч., в Залата на Общински съвет, гр. Попово, ще бъде проведена
пресконференция  за  оповестяване  стартирането  на  проект  "Подобряване  на  енергийната
ефективност на 11 бр. жилищни сгради в гр. Попово" по договор за безвъзмездна финансова
помощ  №  BG16RFOP001-2.001-0151-C01, процедура  за  предоставяне  на  безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“,
финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС
чрез ЕФРР.

Основната цел на проекта е намаляване на потреблението на енергия и ограничаване
емисиите на CO2 чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 11 бр. многофамилни
жилищни сгради.

Дейности  по  проекта:  1)  Организация  и  управление  на  проекта;  2)  Публичност,
визуализация на проекта и информационна кампания за информиране на целевите групи и
обществеността; 3) Разработване на инвестиционни проекти и изпълнение на строително-
монтажни работи във връзка с изпълнението на задължителните и препоръчителни мерки в
докладите  от  техническото  и  енергийно  обследване;  4)  Строителен  надзор  и  оценка  за
съответствие;  5)  Въвеждане  в  експлоатация  на  обновените  обекти;  6)  Извършване  на
независим финансов одит.

Проектните дейности ще допринесат пряко за намаляване на крайното потребление
на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в жилищни сгради, с
обща  разгъната  площ  18  891,95.  Над  387  живущи  по  постоянен  адрес  и  собственици  в
сградите са идентифицирани като преки бенефициенти, а над 2700 посетители на жилищните
и стопански обекти ще бъдат косвено засегнати от реализацията на проектните дейности. 

С реализиране на настоящият проект се очаква годишното намаление на първичната
електроенергия да бъде около 4 882 530 KWh/год.,  а емисиите от парникови газове да се
редуцират до 301,93 тона CO2/годишно. 

Бюджетът, предвиден за изпълнение на проекта, възлиза на 3 098 517,32 лв. с ДДС
(85% финансиране чрез ЕФРР и 15% национално съфинансиране).
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“Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 по проект „Подобряване на енергийната

ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, 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 Попово 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.”


