
   

 

Този документ е създаден в рамките на проектно предложение „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Варна”, който ще 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 Варна 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. 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ В ГР. ВАРНА“ 

 

Във връзка с подготовката на  проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр. Варна“ от Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради“, в рамките на Инвестиционната програма на Варна, одобрена за реализация по процедура  

ВG16RFOР001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие-

Инвестиционни програми", част от процедура ВG16RFOР001-1.001-039, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 год., през месец януари, 

2018 г., ще се проведат информационни събития, на които ще бъде предоставена подробна информация за 

проектното предложение и реда на кандидатстване от страна на Сдруженията на собствениците, както 

следва: 

 

- В Район „Приморски“ – на 09.01.2018 г., от 16:30 часа, в Заседателна зала, ет. 3, в сградата на 

района, на адрес бул. „Генерал Колев“ №92; 

 

- В Район „Аспарухово“ – на 10.01.2018 г., от 17:00 часа, в Актова зала, ет. 2, в сградата на района, на 

адрес ул. „Народни будители“ №2; 

 

- В Район „Одесос“ – на 12.01.2018 г., от 16:00 часа, в зала 213, ет. 2, в сградата на района, на адрес ул. 

„Стефан Караджа“ №30. 

Проектното предложение е на стойност до 1 587 301.59 лв.  размер на безвъзмездната финансова помощ, в която 

се включват всички дейности по изпълнение на проекта. Заявления за интерес и финансова помощ ще се 

приемат до изчерпване на финансовия ресурс. 

 

Информация за реда на регистрация на СС и реда за кандидатстване е достъпна на интернет страницата на 

Община Варна и районните администрации на следните адреси: 

http://www.varna.bg; http://www.primorski.bg; http://www.asparuhovo.bg; http://www.odesos.bg 

и може да бъде получавана на място, в сградата на Община Варна и в районните администрации: 

 

Район „Одесос“, ет. 2-ри, стая №208, г-н Валентин Радев, тел. 052/612 885 

Район „Приморски“, етаж 2-ри, стая №22, инж. Калин Илиев, тел. 052/359 121 

Район „Аспарухово“, етаж 4-ти, стая №401, г-жа Даниела Панайотова, 052/370 965, 0884/800 225 

Община Варна, ет. 14-ти, стая №1401, г-н Владимир Минков, тел. 052/820 109 


