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Община Враца ще изпълнява мерки за енергийна ефективност на 7 сгради по 

проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Враца - 

Проект 1“ 

 

На 02.05.2017г. стартира проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Враца - Проект 1“, на стойност 1 676 305,11 лв. одобрен в рамките на 

процедура BG16RFOP001-1.019 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 - Враца“ и се осъществява с безвъзмездната 

финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

Проектът е резултат от внимателно проучване на проблемите и конкретните нужди 

на целевата територия – Враца, направени повреме на съставянето на Интегрияния план за 

градско възстановяване и развитие /ИПГВР/. Стратегическото планиране на гр. Враца е 

разработeно с най-широко гражданско участие, което обхвана както населението в неговата 

цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на 

групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и 

представителните структури на бизнеса в условията на прозрачност и партньорство между 

местните и регионалните власти, неправителствения сектор и частните инвеститори.   

Конкретните действия в проекта са свързани с операции, насочени към опазване на 

околната среда, ефективно използване на ресурсите, смекчаване на изменението на климата 

и адаптация към него, устойчивост при бедствия, както и превенция и управление на риска. 

Интервенциите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще спомогнат за 

приспособяване на градската жизнена среда към очакваните изменения на климата и ще 

отговорят на нуждите от енергийно обновяване на жилищния фонд. 

Дейностите по внедряване на енергийно ефективни мерки в многофамилните 

жилищни сгради включват топлоизолиране, саниране, подмяна на дограма, обновяване на 

общите части (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка, подмяна на 

стълбищно осветление и др. 

Седемте сгради, които ще бъдат обект на дейностите по проекта са: 

 

1) Ул. „Г. С Раковски” №15; 

2) бул. "Никола Войводов" 38; 

3) бул. "Алеко Константинов" 7;  
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4) ул. "Димитраки Хаджитошев" 29.;  

5) ул. "Стоян Кялъчев" 19, 21;  

6) ул. "Мито Орозов" 57;  

7) бул. "Демокрация" 2;  

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъде достигнато по-високо 

ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на 

разходите за енергия, а също така и подобряване на експлоатационните характеристики за 

удължаване на жизнения цикъл на сградите. Обновяването на жилищния фонд и 

внедряването на мерки за енергийна ефективност ще осигури условия на жизнената среда в 

съответствие с критериите за устойчиво развитие. 

Очакват се 20 - 40% икономии на топлинна енергия, както и огромен положителен 

екологичен ефект от намаление на вредните емисии на СО2;  

  Подобряването на външния облик на сградите, и повишаването на тяхната 

енергийна ефктивност неминуемо ще доведе и до повишение на пазарната стойност на 

обновените жилища (съизмеримо с инвестицията в обновяването). 

С изпълнението на предвидените в настоящия проект строително–монтажни работи, 

съизмерими с тези на сегашното ново строителство,  ще се усети импулс за строителния 

сектор и трудовата заетост. 

Дейности по проекта, планирани за външно възлагане са: 

• Изпълнeние на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и 

осъществяване на авторски надзор);  

• Упражняване на строителен надзор;  

• Публичност и визуализация; 

• Одит на проекта; 

 

Изпълнителят, който ще осъществява основната дейност по проекта Изпълнeние на 

Инженеринг на седемте сгради по проекта е ДЗЗД „М-БИЛД Милениум“, град София. 

Основна отговорност на изпълнителя е да  внедри всички задължителни енергоспестяващи 

мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за 

оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (при доказана техническа 

осъществимост и икономическа целесъобразност), които водят до съответствие на сградата 

с нормативните изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на 

енергопотребление „С“; както и всички СМР предписани в техническото обследване. 

Контрол за съответствие на проектирането и изпълнението на обектите с условията 

на съответните договори и действащите нормативни актове – Строителен надзор -  ще 

бъде осъществяван от „МУЛТИПЛКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – гр. София. Дружеството 

ще осъществява също и контрол за спазване на българското законодателство в областта на 

строителството и на безопасността на труда, както и по отношение на докладите и молбите 
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за разрешителни, които също следва да бъдат изготвяни в съответствие с действащите 

нормативни актове. 

Настоящият проект е съпроводен с адекватна публичност на финансовия принос на 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Съгласно Регламент (ЕО) № 1303/2013 

на Комисията на европейските общности и изискванията на "Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020", 

подходящи комуникационни средства и достъпни за обществеността медии. Дейностите за 

Публичност и визуализация включват провеждането на пресконференции, съобщения в 

радио и медии, банери, билбордове, брошури, рекламен филм за популяризиране 

изпълнението на проекта. 

За извършване на независима външна преценка на допустимостта и правотата на 

направените проектни разходи, - Одит на проекта - е сключен договор с независим 

одитор. 

За точното спазване на предмета на договора и навременното изпълнение на 

дейностите по проекта е сформиран екип от експерти от общинската администрация. 

Екипът по управление на проекта ще следи също и за спазването на основните задължения 

на изпълнителите по отношение на оперативното изпълнение на договора, а също така  и за 

недопускане на превишение на права и неспазване на задължения, залегнали в договорите.  

 

 

Съгласували: 

Д-р инж. Виолета Божинова 

Директор Дирекция МПП 
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Ръководител проект 

 

Изготвил: 
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Координатор проект 


