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SHEERenov информационен
бюлетин № 7 Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за 

изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 
споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.

Контактна 
информация  
за проекта:

info@sheerenov.eu
www.sheerenov.eu
София 1504, 
България, 
ул. „Кракра“ № 18
+359 2 426 27 59

Провеждане 
на дни на 
отворените 
врати по проект 
SHEERenov
септември
2022 г.
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Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.

 В продължение на проведените срещи с граждани и заинтересованите 
страни през септември и октомври 2021 г., в осемте столични района, участ-
ващи в изпълнението на дейности по проект SHEERenov, ще бъдат организи-
рани дни на отворените врати за собственици на жилища в многофамилни 
жилищни сгради.

 Основна цел на дните на отворени врати е да се предостави актуална 
информация на собствениците на сгради, както и на всички други заинтере-
совани лица, относно рестартирането на процеса по саниране на многофа-
милни жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост 
(НПВУ), както и на възможностите за въвеждане на мерки за производство на 
енергия от възобновяеми източници.

 Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване 
на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят информа-
ция за Проект 9а ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищ-
ния сграден фонд”, както и информация 
за възможностите за финансиране 
на единични мерки за енергия от въз-
обновяеми източници в жилищни 
сгради по Проект 10 ,,Програма за 
финансиране на единични мерки за 
енергия от възобновяеми източ-
ници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и 
многофамилни сгради” от НПВУ.

 Желаещите да получат 
допълнителна информация и да 
участват в събитията граж-
дани са добре дошли, като 
детайли за точните дати 
и конкретни места на про-
веждане са налични в пред-
ставения график.
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Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.

 ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДНИТЕ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

Този документ е част от 15 бр. информационни бюлетини, разработвани в рамките на 
проект SHEERenov, с цел да запознаят гражданите и другите заинтересовани страни 
с постигнати резултати по проекта и информация, идентифицирана като ключова в 
процеса на постигането на енергийна ефективност в дома. Всички информационни бю-
летини се публикуват в сайта (www.sheerenov.eu) и фейсбук страницата на проекта 
(SHEERenov | Facebook).

ДАТА РАЙОН ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

13.09.2022 г. Младост 11:00
Сградата на Районна администрация – 
Младост, Заседателна зала, 3-ти етаж
ж.к. „Младост“ 3, ул. „Свето Преображение“ № 1

13.09.2022 г. Илинден 11:00

Сградата на Професионална гимназия по 
транспорт и енергетика „Хенри Форд“, малка 
зала
ж.к. Илинден, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

13.09.2022 г. Оборище 11:00
Сградата на Районна администрация – 
Оборище, приемна – партер
район Оборище, бул. „Мадрид“ № 1

13.09.2022 г. Средец 11:00
Американски център  
на Столична библиотека, зала
район Средец, пл. „Славейков” 4А

14.09.2022 г. Триадица 11:00
Южен парк, голяма поляна откъм 
бул. „Гоце Делчев“
район Триадица, Южен парк

14.09.2022 г. Слатина 11:00 Народно читалище „Светлина -1921 г.“
район Слатина, ул. „Гео Милев“ № 136

14.09.2022 г. Надежда 11:00
Сградата на Районна администрация – 
Надежда, етаж 3, заседателна зала (№ 308)
ж.к. Надежда - 1, ул. „Кирил Дрангов“ № 55

14.09.2022 г. Нови Искър 11:00
Сградата на Районна администрация – 
Нови Искър, заседателна зала
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121

http://www.sheerenov.eu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063692311313

