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ИНФОРМАЦИЯ
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АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0056-C01, №
РД-02-37-39 ОТ 01.09.2016 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 20142020,
ПРОЦЕДУРА
ЗА
ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ
BG16RFOP001-2.001
„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ: "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния
сектор в град Карнобат"
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Карнобат
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ: 4 995 527,54 лв., в това число европейско съфинансиране 4
246 198,41 лв., национално съфинансиране 749 329,13 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца – от 01.09.2016 год. до 01.03.2019 год.
ЦЕЛ/И НА ПРОЕКТ:
Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност в жилищния
сектор в община Карнобат чрез внедряване на енергоспестяващи мерки.
Специфичните цели на проектното предложение са:
- Ремонт и подобряване на енергийните характеристики на 16 бр. жилищни сгради в режим на
етажна собственост на територията на гр. Карнобат.
- Намаляване разходите на енергия на жилищните сгради.
- Достигане най-малко клас на енергопотребление "С" в жилищните сгради.
- Подобряване на качеството и условията на живот и удължаване на жизнения цикъл на
ремонтираните сгради.

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на
енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат”, 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 Карнобат 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.”.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

- Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.
Чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще се осигурят по-добри условия на живот
за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на
жизнената среда.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ:
Проектното предложение предвижда ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност
на 16 броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Карнобат. Целта на проекта
е обновените жилищни среди чрез внедряването на мерки за енергийна ефективност да
допринесат за повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат. По
този начин ще се подобри привлекателността на градския ареал и осигури адекватно качество
на живот. Целевите групи към които е насочен проекта са 323 броя домакинства, преминали в
по-горен клас на енергопотребление, 662 живущи в сградите обект на интервенция, както и
собствениците на 19 броя стопански обекти. Внедрените мерки за енергийна ефективност в
многофамилните жилищни сгради ще допринесат за: по-високо ниво на енергийната
ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на
сградите.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УСТОЙЧИВОСТ:
• Ремонтирани, обновени и санирани 16 броя многофамилни жилищни сгради.
• Изпълнени енергоспестяващи мерки.
• Подобрени енергийните характеристики на 16 бр. многофамилни жилищни сгради и
намаляване на разходите за енергия.
• Подобрени експлоатационните характеристики и удължен жизнения цикъл на сградите.
•Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0056 „Повишаване на
енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат”, 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 Карнобат 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.”.

