Повишаване на енергийната ефективност на жилищни
сгради, находащи се в гр. Троян - II
сряда, 04 ноември 2020

Проект BG16RFOP001-2.001-0145
„Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, находящи се в град Троян – ІІ”,
включващ сградите: ул. „Хан Аспарух” №3 и №5 и ул. „Радецки” №3Г”; ул. „Любен Каравелов” №69; ул.
„Минко Радковски” №9; ул. „Христо Ботев №45 и №47; ул. „Стефан Караджа” №1; ул. „Незабравка” №5;
ул. „Васил Левски” №258; ул. „Васил Левски” №384; ж.к. „Младост”, бл.6; ул. „Охрид” №5; ж.к.
„Младост”, бл.4”

Основни данни:
Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“
Процедура: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“

Продължителност на проекта:
20 месеца - 26.09.2016 г. ÷ 25.05.2018 г.

Стойност на проекта:
Стойност: 2 237 760 лв.

Кратко описание:
Общата цел на проектното предложение е подобряване на енергийната ефективност на
многофамилните сгради в град Троян. Планираните дейности ще доведат до подобряване на
енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване
на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в
малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР.
Дейностите ще засягат: изпълнение на всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за
сградите в обследванията за ЕЕ и които водят най-малко до клас на енергопотребление „С“; изпълнение
на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в
техническото обследване на сградите (съгласно Техническия паспорт на сградата, част Б „Мерки за
поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти“, т.2 „Необходими мерки за поддържане
на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки“); изпълнение
на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания до сградите в съответствие с
Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с
изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
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Партньори по проекта:
Неприложимо

Екип за управление на проекта:
Лена Георгиева Дундева - Ръководител на проекта – главен експерт „Строителство и инженерна
инфраструктура“ в отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Общинска
администрация – Троян; тел.: 0670 6 80 61, 0878 901 472; email: dundeva@mail.bg
Анита Христова Маринова - Координатор на проекта – началник отдел „Услуги на гражданите“ в
Общинска администрация – Троян; тел.:0670 6 80 41, 0887 35 67 86; email: anita@troyan.bg
инж. Таня Асенова Димитрова - супервайзор на проекта - главен експерт „Контрол ТСУ“ в
Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 15, 0889 52 49 06; email: tan_dimitrova@abv.bg
Стойчо Маринов Вачевски - Счетоводител на проекта – старши счетоводител в отдел
„Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян; 0670 6 80 27, 0888 37 45 39; email:
vachevski.toni@gmail.com

Изпълнители:
Договор №
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