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УО НА ОПРР УВЕЛИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БИЗНЕСА В 
ОТГОВОР НА КРИЗАТА С COVID-19 

ние на наличния ресурс за инвестиции 
и подобрена достъпност на ресурса за 
крайните получатели. 

Облекчените условия ще бъдат прила-
гани в срок до 31 декември 2021 г. или 
9 месеца след датата на прекратяване 
на извънредното положение / извън-
редна епидемична обстановка в Бълга-
рия. След изтичане на посочения срок, 
действието на указаните изменения 
ще бъде преустановено. 

За повече информация кандидатите с 
проекти следва да се свържат с кон-
тактните лица във Фондовете за градс-
ко развитие: 

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градо-
ве“ (ФГР София и ФГР Юг): г-жа Надя 
Данкинова: тел.: 02/988 23 10 

Регионален фонд за градско развитие 
(ФГР Север): г-н Мартин Заимов: тел: 
02/937 04 48. 

Източник: www.eufunds.bg 

 На 14 септември 2020 
г., Управляващият орган на Оператив-
на програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 (УО на ОПРР) и „Фонд мени-
джър на финансови инструменти в 
България“ ЕАД (ФМФИБ) подписаха 
споразумение за изменение № 2 към 
Финансовото споразумение за подк-
репата чрез нисколихвено кредитира-
не по ОПРР 2014-2020. 

С изменението се предоставя въз-
можност за отпускане на кредити за 
оборотни средства от финансовите 
посредници – Фондове за градско 
развитие на частни инвеститори / 
предприятия / икономически операто-
ри за реализацията на проекти, свър-
зани с направленията градски транс-
порт, зони с потенциал за икономи-
ческо развитие (индустриални зони), 
както и за проекти за културна и спор-
тна инфраструктура. 

Въвежда се също намаляване на 
изискванията за собствено участие и 
обезпечение по проектите както за 
посочените групи, така и за крайни 
получатели публични органи. 

Чрез гаранция, покрита със средства 
от ОПРР 2014-2020, се дава възмож-
ност да бъдат финансирани и проекти 
изцяло със средства, привлечени от 
Фондовете за градско развитие, като 
по този начин се осигурява увеличе-
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УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ НА БФП BG16RFOP002-2.080 „ПОДКРЕПА ЗА МСП ОТ ТУ-

РИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИ-
ЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА 

СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА 

онално развитие. 
   Индикативният бюджет по тази про-
цедура е:  10 000 000 лева.      
   
 Допустими за финансиране са следни-
те дейности:   
1). Предоставяне на подкрепа за мик-
ро, малки и средни предприятия, ре-
гистрирани съгласно Закона за туриз-
ма като извършващи туроператорска и/
или туристическа агентска дейност, за 
дейности, необходими за преодолява-
не на недостига на средства или липса 
на ликвидност, настъпили в резултат 
от епидемичния взрив от COVID-19.  
  Пълният пакет документи за канди-
датстване (Условията за кандидатства-
не, Условията за изпълнение и прило-
женията към тях) са публикувани на 
следния интернет адрес: www.opic.bg и 
на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз в Републи-
ка България: www.eufunds.bg. 
  Подаването на проектното предложе-
ние по настоящата процедура се из-
вършва изцяло по електронен път чрез 
попълване на уеб-базиран формуляр 
за кандидатстване и подаване на фор-
муляра и придружителните документи 
чрез Информационната система за уп-
равление и наблюдение на Структур-
ните инструменти на ЕС в България 
(ИСУН 2020) чрез модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 
Крайният срок за подаване на проект-
ното предложение е 17:00 часа 
на 15.11.2020 г. 
 

Източник: www.eufunds.bg 

 
   Главна дирекция „Европейски фон-
дове за конкурентоспособност”, Уп-
равляващ орган на Оперативна прог-
рама „Иновации и конкурентоспособ-
ност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) 
кани Министерството на туризма да 
представи проектно предложение по 
процедура чрез директно предоставя-
не на безвъзмездна помощ на конкре-
тен бенефициент: BG16RFOP002-
2.080 „Подкрепа за МСП от туристи-
ческия сектор за преодоляване на 
икономическите последствия 
от  COVID-19 чрез прилагане на схе-
ма за подпомагане от Министерство-
то на туризма (МТ)“ по Приоритетна 
ос 2 „Предприемачество и капацитет 
за растеж на МСП“, Инвестиционен 
приоритет 2.2. „Капацитет за растеж 
на МСП“ на ОПИК  2014-2020. 
    
Основната цел на процедурата е да 
се осигури оперативен капитал за 
българските микро, малки и средни 
предприятия, регистрирани по Закона 
за туризма като туроператор или ту-
ристически агент, за справяне с пос-
ледиците от пандемията COVID-19. 
   Процедурата за безвъзмездна фи-
нансова помощ се реализира с фи-
нансовата подкрепа на Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за реги-
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УО НА ОПИК ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ НА БФП BG16RFOP002-2.079 „ПОДКРЕПА ЗА МСП, ИЗ-
ВЪРШВАЩИ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19 ЧРЕЗ ПРИЛА-
ГАНЕ НА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОТ МТИТС" 

съюз чрез Европейския фонд за регио-
нално развитие. 
Индикативният бюджет по тази проце-
дура е:  30 000 000 лева.      
  Допустими за финансиране са след-
ните дейности:   
1). Предоставяне на подкрепа за мик-
ро, малки и средни предприятия, из-
вършващи автобусни превози, за дей-
ности, необходими за преодоляване на 
недостига на средства или липса на 
ликвидност, настъпили в резултат от 
епидемичния взрив от COVID-19.     
  Пълният пакет документи за канди-
датстване (Условията за кандидатства-
не, Условията за изпълнение и прило-
женията към тях) са публикувани на 
следния интернет адрес: www.opic.bg и 
на Единния информационен портал за 
обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния 
фонд на Европейския съюз в Републи-
ка България: www.eufunds.bg. 
   Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб-базиран фор-
муляр за кандидатстване и подаване 
на формуляра и придружителните до-
кументи чрез Информационната систе-
ма за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) чрез модула „Е-
кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 
Крайният срок за подаване на проект-
ното предложение е 17:00 часа 
на 13.11.2020 г. 
 

Източник: www.eufunds.bg 

  
   Главна дирекция „Европейски фон-
дове за конкурентоспособност”, Уп-
равляващ орган на Оперативна прог-
рама „Иновации и конкурентоспособ-
ност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) 
кани Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията да представи проектно пред-
ложение по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна по-
мощ на конкретен бенефици-
ент: BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа 
за МСП, извършващи автобусни пре-
вози, за преодоляване на икономи-
ческите последствия от COVID-19 
чрез прилагане на схема за подпома-
гане от Министерството на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС)“ по Приоритет-
на ос 2 „Предприемачество и капаци-
тет за растеж на МСП“, Инвестицио-
нен приоритет 2.2.. „Капацитет за рас-
теж на МСП“ на ОПИК  2014-2020. 
  Основната цел на процедурата е да 
се осигури оперативен капитал за 
българските микро, малки и средни 
предприятия, извършващи автобусни 
превози, за справяне с последиците 
от пандемията COVID-19.   
  Процедурата за безвъзмездна фи-
нансова помощ се реализира с фи-
нансовата подкрепа на Европейския 
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ПРОВЕДЕ СЕ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБ-
ЛЮДЕНИЕ НА ОПИК И ОПИМСП 

рации по процедура чрез директно 
предоставяне на БФП „Развитие на ус-
тойчива бизнес среда чрез осигурява-
не на ефективен надзор в областта на 
контрола на качеството на течните и 
твърдите горива“ и изменение на мето-
дология и критерии за подбор на опе-
рации по процедура чрез директно 
предоставяне на БФП BG16RFOP002-
1.004 „Развитие на модерна система 
за индустриална собственост чрез под-
крепа за дейността на Патентно ве-
домство на Република България“. 

Комитетът за наблюдение одобри и 
изменение на Индикативната годишна 
работна програма на ОПИК за 2020 г. 

В рамките на заседанието беше обсъ-
дено и се взе решение процедура 
BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на 
производствения капацитет в малките 
и средни предприятия“ да се наддого-
вори с ново разпределение на средст-
вата в размер на 68 млн. лева. 

На членовете на Комитета беше пред-
ставен напредъкът в изпълнението на 
ОПИК (вкл. изпълнението на Плана за 
оценка, подхода ВОМР и осигурената 
публичност и прозрачност на програ-
мите), резултатите от изпълнението на 
ОПИМСП и изпълнението на финансо-
вите инструменти по ОПИК. Членовете 
на КН бяха запознати с резултатите, 
заключенията и препоръките от извър-
шени одити, както и с напредъка в про-
цеса по подготовка на новия програ-
мен период 2021-2027 г. 

Източник: www.eufunds.bg 

 

 

  
   На 17 септември 2020 г., в зала 
„Роял“ на „София Хотел Балкан“, гр. 
София, се проведе Десетото офици-
ално заседание на Комитета за наб-
людение на ОПИК и ОПИМСП  
Заседанието се председателства от г-
жа Илияна Илиева, главен директор 
на ГД „Европейски фондове за конку-
рентоспособност”, Ръководител на 
Управляващия орган на ОПИК и пред-
седател на КН на ОПИК и ОПИМСП 
2014-2020. Обръщение към присъст-
ващите направи г-н Лъчезар Борисов, 
министър на икономиката. На заседа-
нието присъстваха заместник-
министрите на икономиката г-жа Яна 
Топалова и г-н Стамен Янев. Участие 
в работата на Комитета взеха и пред-
ставители на Главна дирекция 
„Регионална и селищна политика“ на 
Европейската комисия, посредством 
постоянна видеоконферентна връзка 
между София и Брюксел. 

На заседанието бяха обсъдени и се 
взеха решения във връзка с измене-
нието на ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014-2020, методоло-
гия и критерии за подбор на операции 
по процедурите  „Подкрепа за малки 
предприятия с оборот над 500 000 лв. 
за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-
19“ и „Адаптиране на дейността на 
МСП в контекста на COVID-19“, мето-
дология и критерии за подбор на опе-
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ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТ-
НОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ” ПО 

ОПОС 2014-2020 Г. 

   Допустими кандидати по процедура-
та са структури/звена в структурата на 
МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структу-
ри), отговорни за формиране, прилага-
не и изпълнение на политиката в об-
ластта на Натура 2000 за подобряване 
на природозащитното състояние на 
видове и природни местообитания, 
юридически лица с нестопанска цел 
(сдружения и фондации), общини, на-
учни институти и висши училища. 

  Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ (БФП) за всички одоб-
рени проектни предложения е до 7 500 
000 лв. (седем милиона петстотин хи-
ляди лева). 

 Срок за кандидатстване: до 
10.01.2021 г.  

   Продължителност на проектите: в 
зависимост от характера на предвиде-
ните в проектите дейности, но не по-
късно от 31.12.2023 г.  

Източник: www.eufunds.bg 

   Управляващият орган на ОПОС 
2014-2020 г. обяви процедура чрез 
подбор на проектни предложения 
BG16M1OP002-3.021 „Подобряване 
природозащитното състояние на при-
родни местообитания“. 

   Целта на процедурата е да се под-
помогне изпълнението на мерки, чрез 
които ще се допринесе за подобрява-
не на природозащитното състояние 
на природни местообитания. В резул-
тат от изпълнението на мерките по 
процедурата се очаква подобрение на 
природозащитното състояние на при-
родни местообитания, предмет на 
опазване в мрежата Натура 2000.  

   Дейностите, които ще се финанси-
рат и чрез които ще се постигнат пос-
тавените цели, са в изпълнение на 
мерките, посочени в Приложение № 1 
към условията за кандидатстване. 
Примерни дейности в изпълнение на 
допустимите мерки са: конрол на ин-
вазивни чужди видове (ИЧВ) и руде-
рални видове, премахване на конку-
рентни видове растения, регулиране 
на пашата, подпомагане на естестве-
ното размножаване на ключови видо-
ве, контрол на използването на торо-
ве, пестициди и биогенно замърсява-
не, противопожарни мерки и др. 
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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
BG14MFOP001-4.065 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИ-

БОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ 
„БУРГАС – КАМЕНО“ 

дане на ресурсно ефективни техноло-
гии и други инвестиции за опазване на 
околната среда в преработвателната 
промишленост, насърчаване на инвес-
тициите в енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни източници, 
повишаване на конкурентоспособност-
та чрез развитие на нови или подобре-
ни продукти, процеси или управленски 
и организационни системи, гарантира-
не жизнеспособността на аквакултури-
те чрез насърчаване на преработване-
то и производството им, подобряване 
на условията на труд и безопасност в 
преработвателните предприятия, мо-
дернизиране на предприятията с оглед 
намаляване на отрицателното въз-
действие върху околната среда.  

Общият размер на безвъзмездна фи-
нансова помощ е 293 374,5   лв. Мини-
малният размер на допустимата без-
възмездна финансова помощ е 19 
558,30 лв. Максималният размер на 
допустимата безвъзмездна финансова 
помощ е 97 791,50  лв. 

Проектите по процедурата следва да 
бъдат изпълнени на територията на 
МИРГ„Бургас – Камено“. Безвъзмезд-
ната финансова помощ по процедура-
та е в размер до 50 на сто от размера 
на одобрените и реално  извършени 
инвестиционни  разходи, от които  85 
на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 
на сто от държавния  бюджет  на  Ре-
публика  България. Допустими канди-
дати са еднолични търговци (ЕТ) или 
юридически лица, регистрирани по 
Търговския закон или Закона за коопе-
рациите. Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 17:00 часа на 
27.12.2020 г.  

Източник: www.eufunds.bg 

   Процедурата чрез подбор на проек-
ти „Преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури” от Стратегия 
за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ 
има за цел подпомагането на инвес-
тиции  в преработването на продукти 
от риболов и аквакултури на терито-
рията на МИРГ „Бургас – Камено“.                  
Прилагането на мярката е насочена 
към изграждането на нови и модерни-
зация на съществуващи предприятия, 
а именно: Модернизация на предпри-
ятията, чрез която да се намалява 
вредното въздействие върху околна-
та среда – емисии на парникови газо-
ве, опасни вещества, намаляване на 
отпадъците, шум и т.н.; Разработва-
нето и/или внедряването на нови про-
дукти, процеси, услуги, технологии; 
системи за управление на производс-
тво и/или организация; Разширяване-
то на асортимента от обработени/
преработени продукти на риболова и 
аквакултурата; Подобряването усло-
вията на труд в предприятията; Доба-
вянето на стойност и по-пълното 
оползотворяване на произведената в 
Рибарската територия аквакултура;. 
Добавянето на стойност и по-пълното 
оползотворяване на произведената в 
страната аквакултура съгласно Мно-
гогодишния национален стратегичес-
ки план за аквакултурите 2014-2020 г. 

Реализацията на дейностите по про-
ектите ще даде възможност за въвеж-
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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 
BG14MFOP001-4.066 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите 

на територията на МИРГ Бургас - Камено“ 

диви хищници; 
   Развитие на устойчиви аквакултури 
(в икономически, социален и екологи-
чен план); 
   Постигане на целите на МНСПА; 
   Намаляване на енергоемкостта и 
увеличаване на енергийната ефектив-
ност на аквакултурните стопанства 
(намаляване на загубите при пренос и 
разпределение на енергия, подобрява-
не на енергийните характеристики на 
съществуващите сгради и др.); 
   Въвеждане на възобновяеми енер-
гийни източници (ВЕИ) като важни мес-
тни неизчерпаеми ресурси, които да 
бъдат използвани максимално, както 
водния потенциал, така и други източ-
ници на чиста енергия (вятър, слънце, 
геотермални води, биомаса) 
   Ефективно използване на ресурсите, 
в това число намаляване на потребле-
нието на вода чрез стимулиране на 
производството в рециркулационни 
системи; 
  Въвеждане на ресурсоспестяващи 
технологии, които намаляват количест-
вото на използваната вода и лекарст-
вени препарати, както и други химика-
ли, намаляване на еутрофикацията на 
водните тела. 
Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ е 293 374,50 лв. 
Мин. размер на допустимата безвъз-
мездна финансова помощ е 
9 779,15 лв. Макс. размер на допусти-
мата безвъзмездна финансова помощ 
е 97 791,50 лв. Проектите по процеду-
рата следва да бъдат изпълнени на 
територията на МИРГ„Бургас – Каме-
но“.  
   Краен срок за подаване на проектни 
предложения  - 17:00 часа на 
27.12.2020 г. 
 

Източник: www.eufunds.bg 

   Дирекция „Морско дело и рибарст-
во“ – Управляващ орган на Програма-
та за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да 
представят проектни предложения по 
Приоритет на Съюза 4 „Повишаване 
на заетостта и териториалното сбли-
жаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на 
стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - мяр-
ка  2.2 “Продуктивни инвестиции в ак-
вакултурите“ от Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие на 
Местна инициативна рибарска група 
(МИРГ) „Бургас – Камено“, като  
Обявява процедура чрез подбор на 
проекти “Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите на територията на 
МИРГ Бургас - Камено“.  
   Целите на мярка 2.2 “Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“  от Стра-
тегията за водено от общностите мес-
тно развитие на МИРГ Бургас – Каме-
но са: 
   Увеличаване на асортимента на 
производството; 
   Модернизиране и разширяване на 
съществуващите стопанства; 
   Подобряване на производствените 
характеристики на водоемите; 
   Подобряване на условията на труд 
и безопасност на работещите в секто-
ра; 
   Подобряване и осъвременяване, 
свързани със здравето на животните 
и хуманното отношение към тях, 
включително закупуване на оборудва-
не за предпазване на стопанствата от 
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Ремонтните дейности в Дома на нефтохимика  
продължават  

"Реконструкция, ремонт и обновяване, 
внедряване на мерки за енергийна ефек-
тивност в Културен дом на Лукойл Нефто-
хим" се реализира чрез комбинирана подк-
репа на безвъзмездна финансова помощ 
от Оперативна програма "Региони в рас-
теж" 2014-2020, финансов инструмент 
"Фонд за устойчиви градове" и собствен 
принос на Община Бургас. 
 

Източник: Община Бургас 

   Ремонтните дейности в Дома на нефто-
химика продължават и сградата посте-
пенно се превръща в модерен културен 
център. 
    Фасадата на сградата е изцяло обнове-
на с ефектно остъкление, което ще при-
дава напълно различен облик на култур-
ния дом. 
   Промени са извършени и във вътреш-
ната част. Зрителната зала е обзаведена 
с нови седалки, положена е нова настил-
ка на пода. Сцената също е ремонтирана, 
а специален механизъм позволява тя да 
се върти при смяна на декорите и изпъл-
нителите. Ново осветление и озвучаване 
ще създават още по-добра атмосфера 
при провеждането на събития, представ-
ления и концерти. 
   Вече е завършена надстройката на 
сградата, като са обособени няколко нови 
зали. Съществуващите помещения са 
обновени и пригодени за практикуването 
на изобразително и приложно изкуство, 
музикални репетиции, зали за танци и 
други прояви. 
   В новия си вид сградата на Дома на 
нефтохимика ще е пригодена и за хора в 
неравностойно положение. За осигурява-
нето на удобен достъп са монтирани спе-
циализирани асансьори и пасарелки, обо-
собени специални места в зрителната 
зала, както и санитарни възли. 
   В процес на изпълнение е вертикалната 
планировка. Подменена е настилката във 
вътрешния двор на културния център и в 
него е монтирана нова сцена за провеж-
дането на представления. 
   Сградата на НХК се обновява по проект 
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11 жилищни сгради в Бургас ще бъдат обновени по 
проект за енергийна ефективност 

на безвъзмездна финансова помощ в 
изпълнението на проект "Обновяване и 
прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в многофамилни жилищ-
ни сгради на територията на град Бур-
гас-етап 2". 
 
  Определените за обновяване блокове 
са в категорията на по-малките сгради 
с до 35 самостоятелни обекта. Санира-
нето на сградите се финансира изцяло 
със средства от оперативната програ-
ма и собствениците не заплащат за 
извършените ремонтни дейности. 
 
  Изпълнението на проекта е част от 
стратегията на Община Бургас за ус-
тойчиво управление на енергийните 
ресурси и зеленият икономически рас-
теж. Реализирането на проекта ще 
спомогне за надграждане на резулта-
тите в изпълнение на политиките за 
енергийна ефективност, намаляване 
на вредните емисии, подобряване ка-
чеството и комфорта на живот и ефек-
тивното управление на енергията. 
 
  Проектът е с продължителност 24 ме-
сеца и се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
"Региони в растеж" 2014-2020 г., съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално раз-
витие. 

 

Източник: Община Бургас 

   В още 11 многофамилни жилищни 
сгради в Бургас ще бъдат въведени 
мерки за енергийна ефективност. 
Блоковете се намират в Централна 
градска част и комплексите "Меден 
рудник" и "Братя Миладинови". 
 
  Прилагането на мерките за енергий-
на ефективност включва поставяне на 
топлоизолация на фасадите на сгра-
дите и хидроизолация върху покриви-
те. Старите дограми ще бъдат подме-
нени с нови. Предвижда се подмяна 
на осветлението в общите части и 
стълбищата. 
 
  Изпълнението на мерките ще допри-
несе за повишаването на класа на 
енергийна ефективност на сградите 
най-малко на ниво С. 
 
  Според направените разчети, прила-
гането на мерките за енергийна ефек-
тивност ще спести 810 605,18 kWh/
год. първична енергия. Едновременно 
с това ще се спестят 205,10 т./г. еко-
логичен еквивалент на емисии въгле-
роден диоксид. 
 
  Обновяването на жилищните сгради 
ще се извърши със средства по Опе-
ративна програма "Региони в растеж" 
2014 - 2020 г., след като Община Бур-
гас подписа договор за предоставяне 
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