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Този документ е създаден в рамките на проект „ Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в 
гр. Варна“, 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 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.“  

ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.002-0007 

„ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В 

ГР. ВАРНА“ 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

№ от ИСУН BG16RFOP001-1.002-0007-C01.   

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна", 

Част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020". 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в 

растеж" 2014-2020. 

Бенефициент - Община Варна 

Обща стойност на проекта – 1 217 005.44 лв. 

Безвъзмездна финансова помощ - 1 149 595.37 лв. 

Собствен принос на бенефициента – 67 410.07 лв. 

Срок за изпълнение на проекта - 30 месеца, от 28.09.2020 г. до 28.03.2023 г. 

 

Описание на проекта: 
 

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достигане най-

малко клас на енергопотребление "С" в осем многофамилни жилищни сгради в гр. Варна, 

избрани след провеждане на информационна кампания и процедура за оценка и 

приоритизиране на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на 

собствениците, регистрирани в гр. Варна. Осемте сгради се намират в Зона за въздействие 

с публични функции с висока обществена значимост от Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Варна. Реализирането на проектните дейности ще 

приведе сградите в съответствие със задължителните предписанията на енергийните 

обследвания и част "Конструктивна" на техническите паспорти, при спазване изискванията 

на действащото законодателство в Република България, както и ще подобри архитектурния 

облик на съответните жилищни райони.  

 
 



                                                      
 

Проект „Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.002-0007-

C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в 
гр. Варна“, 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 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.“  

Цел на проекта 
 

Обновяване на осем многофамилни жилищни сгради в гр. Варна чрез изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на по-добри условия за живот на 

обитателите им, с което ще се постигне по-високо качество на жизнена среда, в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие и с целите, залегнали в Националната 

стратегия по енергийна ефективност на Република България до 2020 г. 

 

Специфични цели: 

1. Повишаване на енергийната ефективност на осем многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Варна и постигането клас на енергопотребление най-малко „С“; 

2. Намаляване на разходите на обитателите на обектите на интервенция за електро 

енергия и същевременно осигуряването на топлинен комфорт и по-високо качество на 

жизнена среда; 

3. Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване жизнения цикъл на 

сградите; 

4. Подобряване на достъпа на лица с увреждания в сградите; 

5. Постигане на по-голяма естетизация на градската среда. 

 

Очаквани резултати: 

1. Повишаване класа на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като 

ще достигнат минимум клас „C" и намаляване на разходите за енергия; 

2. Спестяване на 530 646.00 kWh/год. първична енергия; 

3. 257.15 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии CO2; 

4. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите; 

5. Осигуряване на достъпна среда; 

6. Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво 

развитие. 

Реализирането на проекта ще допринесе и за постигане на националната цел по 

отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно - достигане на 25% 

по-висока енергийна ефективност към 2020 г.  
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Обекти на интервенция: 

1. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Одесос", ул. "Граф Игнатиев" №6  

2. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. Белгород" №6  

3. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Белгород" №14  

4. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Белгород" №8-8а  

5. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Одесос", ул. "Цар Самуил" №10  

6. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Белгород" №12  

7. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Ростов" №12-12а  

8. Многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Варна, район "Аспарухово", ул. "Ростов" №7 

 

Статус на проекта: В процес на изпълнение 

 


