
ПРОЕКТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА, ОДОБРЕНИ ЗА 
ФИНАНСИРАНЕ ОТ УС НА НДЕФ на 30 юни 2017 г. 

Проектите от този списък трябва да изчакат да бъдат поканени за предвариелен 
контрол след одобряване на новото оперативно ръководство на програмата                                                     

и осигуряване на финансови средства за програмата 

Проект 
№ 

Бенефициер Обект точки 

    
432 Община Каспичан "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в Народно читалище 
„Пробуда-1928“в град Каспичан, 
област Шумен" 

89 

489 Община Козлодуй "Реконструкция и изграждане на 
ефективно и екологично 
енергоспестяващо улично 
осветление на територията на 
община Козлодуй”  

89 

434 Община Стрелча "Реновиране и прилагане мерки по 
енергийна ефективност на Читалище 
„Просвещение“ в гр. Стрелча" 

81 

399 Община Иваново "Саниране на фасадите на Народно 
читалище „Христо Ботев 1925“, с. 
Иваново и подмяна на плочките на 
прилежащо външно пространство" 

80 

428 Община Каспичан "Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в Народно читалище 
„Просвета-1911“ в град Плиска, 
община Каспичан, област Шумен" 

80 

421 Община Бяла 
Слатина 

"Прилагане на мерки за енергийна 
ефективност в административна 
сграда на Община Бяла Слатина" 

79 

426 Община Каспичан "Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в Народно читалище 
„Освобождение-1904“ в град 
Каспичан, квартал Калугерица, 
област Шумен" 

74 

410 Столична община 
район "Красно село" 

"Изпълнение на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване 
консумацията на енергия в сградата 
на 34 ОУ „Стою Шишков“" 

68 



429 Каспичан "Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в Народно читалище 
„Васил Лавски-1924“ в село Върбяне, 
община Каспичан, област Шумен" 

68 

430 Каспичан "Въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в Народно читалище 
„Васил Левски-1927“ в село Златна 
нива, община Каспичан, област 
Шумен" 

67 

393 Лесичово „Подобряване енергийната 
ефективност на социалната 
инфраструктура в община Лесичово“  

65 

411 Столична община 
район "Красно село" 

"Изпълнение на мерки за 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване 
консумацията на енергия в сградата 
на 142 ОУ „Веселин Ханчев“" 

63 

415 Община Павликени "Повишаване енергийната 
ефективност на ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий", село Батак, община 
Павликени" 

63 

 


