ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВАРНА
В изпълнение на Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на
БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Варна започна информационна кампания и обяви
прием на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, (СС) по реда на
чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в рамките на Инвестиционен
приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“,
на 23.03.2018 г., ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде предоставена
подробна информация за процедурата за прием на Заявления и реда на кандидатстване от
страна на Сдруженията на собствениците, в зала „Пленарна“, в сградата на Община Варна, от
16:30 часа.
Заявления за интерес и финансова помощ се приемат от 28.02.2018 г. до 28.05.2018 г. (Поканата е
публикувана на адрес: http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/bbe2977a4c5b136df752894d93b44c72)
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се
упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата
за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.
При оценяване на Заявленията за интерес и финансова помощ от Сдружения на собственици,
Община Варна ще съблюдава следните критерии:
1.

Ред на подаване и одобрение на заявленията;

2.

Наличие на техническа готовност – наличие на техническо обследване и обследване за

енергийна ефективност;
3.

Местоположение на сградата и постигане на синергия

чрез близост до други обекти,

реализирани по проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП
„Регионално развитие“ 2007-2013.
Въпроси и отговори по реда на кандидатстване и оценяване, включително, са достъпни на
страницата на ОПРР, на следния адрес:
http://www.bgregio.eu/vaprosi-i-otgovori/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020/otgovori-na-vaprosi-po-20142020---os-1.aspx
Допълнителна информация за реда на регистрация на СС може да получавана в районните
администрации на Община Варна.
Информация за реда на кандидатстване и образци на документи са достъпни на електронната
страница на Община Варна, на следните адреси:

http://varna.bg/bg/getfile.html/id/bb83b72bf545e376f3ff9443bda39421
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/bbe2977a4c5b136df752894d93b44c72
Допълнителна информация за реда на кандидатстване може да бъде получавана в сградата на
Община Варна:
Община Варна, ет. 14-ти, стая №1401, г-н Владимир Минков, тел. 052/820 109

