ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
ЗА
ПРОГРАМАТА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
На 25.02.2015 г. (двадесет и пети февруари две хиляди и петнадесета година) в 17.30
часа в голямата зала на общинска администрация Костенец се проведе информационна
среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради.
Разяснителната кампания бе представена от:
Радостин Радев- Кмет на община Костенец
Инж. Евелина Хаджиниколова- експерт в дирекция ТСУ
Любка Кацарова- експерт в отдел „Проекти на ЕС”
Инж. Юлиана Овнарова- експерт в отдел„Проекти на ЕС”
Венетка Йорданова- специалист в отдел„Общинска собственост”.
На срещата присъстваха домоуправители и заинтересовани граждани, на които бяха
разяснени методическите указания по програмата, както и цялостния процес по обновяване
на жилищните сгради.
Програмата за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни
жилищни сгради като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се
осигурят по-добри условия на живот , топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената
среда. Бе представена презентация, изготвена от Министерството на регионалното развитие
и благоустройство, в коята се акцентира върху ползите, икономическия и социалния ефект,
основните параметри, участниците в процеса, допустимостта на сградите, допустимите
кандидати, допустимите и недопустимите дейности.
Финасовата помощ ще бъде в размер на 100%, насочена към сдруженията на
собствениците, регистрирани по реда по Закона за управление на етажната собственост, в
многофални жилищни сгради с минимален брой на апартаментите 36 самостоятелни обекти
с жилищно предназначение. Помощ и подкрепа ще получат сдруженията на собствениците,
чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. Сдруженията
кандидатстват пред общината, а критериите за подбора предвиждат всички, които отговарят
на изискванията по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване да
получат безвъзмездна финансова помощ.
Изясни се броя на жилищните сгради в община Костенец , допустими по програмата
за енергийна ефективност през 2015 г. Всички присъстващи получиха информационни
материали и пакет от документи за кандидатстване.
Дискутираха се въпроси, свързани с остъкляването на терасите, вида на конструкцията на
сградите, начина на строене на жилищата, броя на стъклопакетите, начина на финансиране и
други. Община Костенец отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на
жилищните сгради на територията и за избора на изпълнителите по реда на Закона за
обществени поръчки.
Приемането на документите за кандидатстване се извършва в „Център за услуги на
граждани” в общинска администрация Костенец.

