
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА “ПОДГОТВИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО 
ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГРАД РАЗГРАД” 

 
В партньорство с Община Разград 

 
Сдружение “Център на НПО в Разград” в партньорство с Община Разград реализира 

информационна кампания за „Подготвителен проект за демонстрационно обновяване на 
многофамилни жилищни сгради”. 
Проектът е съвместна инициатива на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и Програмата на ООН за развитие.  
Основната цел на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” е 

интегрирано обновяване на жилищни сгради и прилежащи пространства.  Проекта ще подкрепи 
прилагането на най-спешните мерки, необходими за спиране на процеса на рушене на съществуващия 
жилищен фонд, с цел да се удължи живота му, да се подобрят безопасността и енергийната ефективност. 
По проекта ще бъде оказана техническа, организационна и финансова помощ на собственици на жилища 
в сгради в режим на етажна собственост, които желаят заедно да обновят жилищния си блок или 
кооперация, построен/а преди повече от 15 години.  

 
Какви дейности ще се подпомагат по Проекта?
• Подмяна на хидроизолация, ремонт и отводняване на покрив;  
• Изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по стени, покрив, плоча над сутерен;  
• Подмяна/ремонт на външна дограма;  
• Обработка на фугите на фасадните панели;  
• Подмяна на вертикалните щрангове на водопровода и канализацията;  
• Ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички инсталации в общите части на 

сградата;  
• Строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, 

ремонт/подмяна входни врати, входна козирка, входни стъпала.  
 
До 15 февруари 2007 г. сдружение „Център на НПО в Разград” провежда информационна кампания 

за повишаване на обществената осведоменост за възможностите, които проектът предоставя и 
идентифициране на потенциални получатели на помощта 
До 28 февруари 2007 г. кандидатстващи блокове подават документи в Oбщина Разград.  
До 10 март 2007 г. общините кандидатстват с проект за интегрирано обновяване на проектни 

участъци от жилищни комплекси в партньорство с одобрените етажни собствености на територията й пред 
Проекта. 

 
Сгради, имащи необходимост от конструктивно укрепване, не са обект на обновителни 

дейности по реда на този Проект. 
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