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Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.018-0007 „Обследване на енергийна 

ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи 

мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал Проучване", който се осъществява с финансовата подкрепа на 

оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Перник 

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 г. 

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.018-0007 „ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ (ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ) В 

ДГ № 9 „КАЛИНА МАЛИНА“ – ФИЛИАЛ ПРОУЧВАНЕ" 

 

На 27 април 2021 г. с подписване на Административен договор за предоставяне на 

БФП №BG16RFOP001-1.018-0007-С01 по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 

Перник“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез ЕФРР, Община Перник стартира изпълнението на проект „Обследване на 

енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен 

ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал 

Проучване" 

Основната цел на проекта е да се увеличи експлоатационната годност на сградaта, 

както и да се осигури подходяща рентабилна и енергоефективна образователна 

инфраструктура в рамките на града.  

Специфични цели:  

 с изпълнението на проекта ще бъде постигнат клас на енергопотребление „С“, 

чрез изпълнение на всички задължителни енергоспестяващи мерки в сградата 

съгласно нормативните изисквания;  

 подпомагане подобряването на качеството на образованието и задържане на 

младото население в града чрез цялостно реновиране на материалната база и 

създаване на по-добра основа, която да осигури бъдеще за децата и жителите 

изобщо.  

 подобряване на инфраструктура за улесняване на социалното включване на деца 

с увреждания, а също и за приобщаването на деца от маргинализираните групи и 

принос за създаването на привлекателна градска среда. 

 

Срокът за изпълнение е до27 април 2023 г.  

Общата стойност на проекта: 961 586.50 лв., от които ЕФРР  817 348.53лв. и Национално 

финансиране 144 237.97 лв. 
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