На 28.06.2018 г. между Община Дупница и УО на ОПРР беше подписан Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.029-0004 - С01 за изпълнение на
проектно предложение BG16RFOP001-1.029-0004 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки
в многофамилни жилищни сгради в град Дупница, Община Дупница“ по процедура
BG16RFOP001-1.029 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020-Дупница“, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ по ОПРР 2014-2020.

Стойност на проектното предложение – 2 478 881.73 лв.
Европейско финансиране – 2 107 049.48 лв.
Национално съфинансиране – 371 832.25 лв.
Срок за изпълнение на проектното предложение – 18 месеца

Проектното предложение на Община Дупница включва въвеждане на енергоспестяващи
мерки в седем многофамилни жилищни сгради в гр. Дупница. На етап кандидатстване с
проектно предложение Община Дупница, в качеството си на бенефициент е избрала
конкретните сгради, възложила за изпълнение и получила, обследвания за установяване на
техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от
ЗУТ, и обследвания за енергийна ефективност за всяка от тях. Енергоспестяващите мерки,
които са идентифицирани, залегнали и препоръчани в обследванията за енергийна
ефективност са, както следва - ЕСМ 1 "Топлоизолиране на външни стени", ЕСМ 2
"Топлоизолиране на покрив", ЕСМ 3 "Топлоизолиране на под", ЕСМ 4 "Подмяна на
дограма", ЕСМ 5 "Подмяна на осветление в общи части". Така формулирани,
енергоспестяващите мерки изцяло кореспондират с целите и намеренията на
инвестиционния приоритет . Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:
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•
по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и
намаляване на разходите за енергия;
•
подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения
цикъл на сградите;
•
осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво
развитие.
От друга страна изпълнението на проектното предложение има значителен принос в
екологичен аспект - ниски нива на СО2 и еквиваленти, намаляване на суровини и енергии
за отопление, за поддръжка и ремонт. Само по себе си, проектното предложение включва
и другите дейности, свързани с строително монтажни работи - строителен надзор,
авторски надзор, инвеститорски контрол, а така също и задължителните мерки по
визуализация. Проектът се явява взаимосвързан с Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради и допринася за цялостното изпълнение на
политиките в тази област.
Обектите на интервенция по настоящото проектно предложение са: ж. к.
"Бистрица, бл. 90; ул. "Св. Иван Рилски" № 72, бл. 46; ул. "Трети гвардейски полк" № 12;
ж. к. "Развесена върба", бл. 4; ул. "Велико Търново" № 1; ул. "Иван Вазов" № 59 и ул.
"Трети гвардейски полк" № 14.
Основната цел на проектното предложение е, чрез въвеждането на
енергоспестяващи мерки да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в
многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената
среда. Планираните дейности по Инвестиционния приоритет ще допринесат за постигане
на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно –
достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване
на емисиите на парникови газове в атмосферата.
Реализирането на тези параметри на Инвестиционният приоритет, ще допринесе и за
постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г.,
свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление (КЕП) и при
първичното енергийно потребление (ПЕП).
Специфична цел на проектното предложение на Община Дупница е повишаване на
енергийната ефективност в жилищния сектор, чрез изпълнение на строително монтажни
работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки в седем жилищни сгради на територията
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на гр. Дупница /седем жилищни блока/ и е в пряка връзка с специфичните цели на
Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни
сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. В подкрепа на
специфичната цел е и изпълнение на дейности, съпътстващи строително монтажните,
съгласно ЗУТ, а именно - строителен и авторски надзор, инвеститорски контрол, др.
Специфичната цел на проектното предложение, сама по себе си определя механизмите,
които ще определят постигането на основната, а взаимовръзката между тях ще гарантира
постигането на заложените резултати. Целите на проектното предложение на Община
Дупница, ясно дефинират намеренията на местната власт за повишаване на качеството на
живот в гр. Дупница. Характерът на проектното предложение и индивидуалността на
дейностите, конкретизират целите. Това, от гледна точка на изпълнение на дейностите по
проекта, облекчава постигането на резултатите.
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