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Относно;   Кандидатстване   с   проект   "Повишаване на енергийната ефективност в 

социални заведения в гр. Шумен”  
 
Във връзка със стартиралата процедура за набиране на проектни предложения по 

Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, чрез 
Министерство на енергетиката по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, Грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и 
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни 
системи“, Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност”, Община Шумен ще кандидатства за 
финансиране с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални заведения в гр. Шумен”. 

В проектното предложение са заложени следните дейности: 
1. Обект ЦДГ № 30 „Космонавт“ /филиал/  
В съществуващата абонатна станция, на кота -2,60 се монтират два броя стенни 

отоплителени  котли на природен газ, кондензни с топлинна мощност 80kW всеки, с електронно  
микропроцесорно управление, електронна помпа за каскадно свързване.  

2. Обект ЦДГ № 32 „Пролетна дъга“ 
Изграждане на ново котелно в помещението „аспирация”, граничещо със  съществуващото 

котелно. Монтират се два броя  стенни отоплителени  котли на природен газ. Новопроектираните 
котли са стенни, кондензни с  коакциални комини, електронна помпа за каскадно свързване. 

Стойността на проекта е 98 563,95 евро. 
Съгласно Насоките за кандидатстване кандидатът трябва да представи решение на 

Общинския съвет за кандидатстване по настоящата процедура за набиране на проектни 
предложения. 

Предвид гореизложеното предлагам Общинския съвет да вземе следното: 
РЕШЕНИЕ: 

1. Община Шумен да кандидатства с проект „Повишаване на енергийната ефективност в социални 
заведения в гр. Шумен“ за финансиране по Мярка 1 „Мерки за енергийна ефективност”, Грантова 
схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на 
Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 чрез Министерство 
на енергетиката по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 
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