На 2-ри август 2018 г. от 13:30 ч. в сградата на Община Ивайловград, заседателна зала
307, се проведе заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0165-C01
„Подобряване качеството на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност
в жилищни сгради в град Ивайловград”.
Пресконференцията имаше за цел да оповести резултатите от изпълнението на проекта,
както и информация относно изпълнените индикатори и финансовата подкрепа на Европейския
съюз. На нея присъстваха представители на екипа по проекта, на фирмите-изпълнители, медии и
граждани.
Основната цел на този проект беше реализацията на мерки за енергийна ефективност в
четири жилищни сгради, намиращи се на: ул. „Армира” № 6, ул. „Христо Ботев” № 10, ул.
„Волгоград” № 8 и ул. „Съединение” № 19.
Дейностите по проекта включваха обследване за енергийна ефективност придружено от
валиден сертификат, издаване на технически паспорт на сградите, инженеринг, състоящ се от
проектиране, строителство и авторски надзор, строителен надзор от лицензирана фирмаконсултант и информационни кампании за напредъка на проекта.
Мерките за енергийна ефективност включваха полагане на топлоизолация, шпакловка и
мазилка по фасадите, смяна на старата дограма с нова ПВЦ дограма, подмяна на стълбищното
осветление с ново, с енергоспестяващи крушки и други.
Чрез изпълнението на всички, включени в проекта дейности, ще се повиши енергийната
ефективност на жилищните сгради, ще се намалят разходите за отопление и поддръжка, ще бъде
удължен експлоатационният им срок и не на последно място ще се подобри качеството на живот
на жителите на Ивайловград.
Към този момент са приключили строителните дейности и на присъстващите беше
дадена информация относно постигнатите резултатите от изпълнението на проекта, както и
информация относно изпълнените индикатори и финансовата подкрепа на Европейския съюз.
Проектът, по който Община Ивайловград е бенефициент, е част от Оперативна програма
„Региони в растеж”, а финансирането е предоставено, съгласно Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0165-C01 от 09.09.2016 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

