
   

 

 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020                

 

ПОКАНА  
за включване в проект 

„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град 
Смолян“, по процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”,  
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“  

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

Във връзка с изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Смолян 

за изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
 

Община Смолян набира документи на сдружения на собственици за включване в 

проектно предложение „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 

град Смолян“ по инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради“. 

 

За включване в настоящото проектно предложение могат да кандидатстват сдружения на 
собственици на:  
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 
април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради; 
• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта с жилищно 
предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно 
строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и 
разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.  
 
Заявленията за интерес и финансова помощ се подават всеки ден до 17:00 часа в  
Деловодството на Община Смолян в срок до 15 февруари 2018 г.  
 

На интернет страницата на Община Смолян са публикувани: 
- Процедура за подбор на жилищни сгради за включване в проектно предложение „Енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Смолян“, по процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 
 

-  Образци на необходимите документи. 
 

- Указанията за изпълнение на проектите за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради. 
 
Повече информация за програмата и процедурата за безвъзмездна финансова помощ може 
да бъде намерена на сайта на ОПРР - http://bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx. 
 

Допълнителна информация можете да получите на тел. 00301/67612. 


