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Изх. №.

УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО Д 
КМЕТ НА ОБЩИ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-Н ГЕРГАНА СТОЯНОВА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  34/06.04.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив 
и вх. №220БС -218/07.07.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос I: Одобрена ли е ДГ „Еделвайс“ за саниране и по каква програма?

В изпълнение на Решение № 200, взето с Протокол № 11/03.08.2021г на Общински 
съвет - Пловдив, Община Пловдив кандидатства с проектно предложение по процедура за 
подбор на проекти по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , 
енергийна сигурност“ , Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ . Съглаоно т.2 на 
същото решение в проектното предложение са включени следните обекти -  публична 
общинска собственост - ДГ“Еделвайс“ с адрес ЖК „Тракия“ , ул. Теофан Райнов“№4, ДГ 
“Десислава“ и ДГ „ Светлина“.

В изпълнение на Решение № 302, взето с Протокол № 16/27.10.2021г на Общински 
съвет -  Пловдив, Обшина Пловдив осигури средства в размер на 470 558.76лв. с вкл. ДДС



за съфинансиране по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност , 
енергийна сигурност1' , Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ .

В предложение с изх. № 22110БС- 268/21.06.2022г е предоставена на общинските 
съветници подробна информация за подписания от Община Пловдив Договор № 22ДГ- 
473/20.05.22г. за безвъзмездна финансово помощ по проект „Въвеждане на мерки за ЕЕ и 
изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на 
Община Пловдив“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BGENERGY-2.02 „Енергийна ефективност в сгради“ на Финансов механизъм на 
европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По въпрос 2: Каква е стойността на ремонта и какви строително-монтажни 
работи ще бъдат извършени & сградата?

В предложение с изх. № 21ПОБС- 293/15.10.2021 г е предоставена на общинските 
съветници подробна информация за изготвения цялостен бюджет по обекти и описание на 
дейностите включени по гореописаната Протрама за трите детски градини - ДГ -  
„Еделвайс“, ДГ Десислава“ и ДГ“Светлина“. Разходите за материални активи иа 
ДГ“Еделвайс“ са 1 040 280,61лв. с ДДС .

По въпрос 3. Има ли технически проект за енергийна ефективност на сградата 
на ДГ „Еделвайс“ ?

По въпрос 5: В какъв срок трябва да бъде извършен ремонтът на сградата?
В предложение с изх. № 21ПОБС- 202/22.07.2021г е предоставена на общинските 

съветници подробна информация за условия та за включване на обекти в предложението за 
кандидатстване по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност“ , Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, а именно:

„Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 24 
месеца, считано от датата на влизане в сила иа договора за предоставяне на БФП, но не 
по-късно от 30 април 2024г.

Във връзка с условията на процедурата и на база одобрената и приета Програма за 
енергийна ефективност на Община Пловдив за периода 2020-2025г. Община Пловдив 
предлага за кандидатстване следните обекти, за които има актуални енергийни 
обследвания и проектна документация :

- ДГ „Еделвайс“ -  УПИ II- 540.446, детска градина от кв.2/стар/ - от плана на ЖР 
„Тракия“ , жил. гр. A10,l I- гр. Пловдив;

- ДГ “Десислава“ -  УПИ VI -  детска градина от кв. 4 по плана на кв. „Тракия, 
жил. гр. А9, ip, Пловдив;

- ДГ „Светлина“ -  УПИУШ -  детска градина от кв. 101- нов по плана на кв. „Хр. 
Ботев“ , гр. Пловдив. „

ДГ“Еделвайс“ има изготвен технически проект за енергийна ефективност на 
сградата и издадено Разрешение за строеж.

По въпрос 4: Избран ли е изпълнител на проекта?
Към настоящия момент няма избран изпълнител за проекта. При привеждане на 

аванс по проекта ще се проведе процедура по ЗОП за избор на изпълнители на обектите.

С уважен
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