
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
30 август 2019 год.

Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG 16RFOP001-2.001-0157-С01/21.10.2016, 

по проект BG 16RFOP001-2.001-0157 



ПРОЕКТ
„Енергийно обновяване на 

многофамилни жилищни сгради с 
адрес – жк „Александър Димитров” 
блок 2, жк ”Александър Димитров” 
блок 4, ул. „Опълченска” № 26, гр. 

Ген. Тошево”, финансиран по 
Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020, съфинансиран от 
ЕС чрез ЕФРР



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Проектът за енергийна ефективност е 
с основна цел намаляване  разхода на 

енергопотребление в жилищните 
сгради, чрез изпълнението на топло и 

хидроизолационни мерки, които 
удължават живота на блоковете и 

подобряват качеството на жизнената 
среда



Наименование на бенефициент Община Генерал Тошево

Дата на стартиране: 21.10.2016 г.

Дата на приключване: 20.09.2019 г.

Стойност на бюджета в лева: 1 281 083, 65 лв. 

Финансиране от ЕС: 1 088 921, 10 лв.

Национално финансиране: 192 162, 65 лв.

Съфинансиране от общината: 0 лв.



ИЗПЪЛНЕНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

- Достигнат клас на енергопотребление „С“ в
жилищните сгради
- Намалени разходи за енергия на обектите на
интервенция;
- Достигнато по-високо ниво на енергийна
ефективност, което пряко допринася за
намаляване на крайното енергийно
потребление и косвено - за намаляване на
емисиите на парникови газове в град Генерал
Тошево;



ИЗПЪЛНЕНИ КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

- постигане на индикативните национални
цели за пестене на енергия за 2020 г.,
заложени в Националния план за действие за
енергийна ефективност 2014-2020 г.;
- осигурено по-добро качество на въздуха,
условия за живот и работна среда в
съответствие с критериите за устойчиво
развитие в град Генерал Тошево;
- подобрени експлоатационните
характеристики за удължаване на жизнения
цикъл на сградите;



ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 1 - Въведени мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни 
сгради с адрес -жк „Александър Димитров” 
блок 2, жк ”Александър Димитров” блок 4, 
блок ул. „Опълченска” № 26, 
Дейност 2 – Изпълняван е постоянен авторски
надзор по време на строително - ремонтните
дейности;
Дейност 3 – Изпълняван е постоянен 
строителен надзор по време на строително-
ремонтните дейности;



ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност 4 – дейности по организация и 
управление на проекта;
Дейност 5 - Дейности за информация и 
комуникация по проекта;
Дейност 6 - Финансов одит на проекта;
Дейност 7 - Въведен в експлоатация обект;
Дейност 8 - Проведени процедури за избор на 
изпълнител. 



ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНО-
МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

- Подмяна на дограма;
- Топлоизолация на стени;
- Хидроизолация на покриви;
- Изпълнение на енергоспестяващо
осветление в общите части;
- Съпътстващи строителни и монтажни 
работи, свързани с изпълнението на 
мерките за енергийна ефективност и 
съответното възстановяване на общите 
части на сградата.



ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА ЧРЕЗ 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «ПРЕДИ-СЕГА»



жк „Александър Димитров” блок 2– преди 
мерките за енергийна ефективност



жк „Александър Димитров” блок 2 – след 
приключване на дейностите по мерките за 

енергийна ефективност



жк . „Александър Димитров” бл.4 - преди 
мерките за енергийна ефективност



жк . „Александър Димитров” бл.4 – след 
приключване на  дейностите по мерките за 

енергийна ефективност



ул. „Опълченска” № 26 – преди мерките 
за енергийна ефективност



ул. „Опълченска” № 26 – след 
приключване на дейностите по мерките 

за енергийна ефективност



Тази презентация е създадена в рамките на проект BG 16RFOP001-2.001-0157-С01, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на ОП  «Региони в растеж» 2014 – 2020г, съфинасирана

от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Генерал Тошево 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

www.eufunds.bg


