Община Асеновград предлага на своите граждани
съвети и помощ как да създадат енергийни общности
с цел прилагане на мерки за енергийна ефективност и
възобновяема енергия, финансирани от различни източници, включително и от „Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.
Какво представлява Звеното за обслужване
на едно гише Асеновград?
Звеното е създадено от Община Асеновград, за да
подпомага гражданите в техните усилия за въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите.
Ролята му е да дава съвети и информация за това как
да се организират и да получат финансиране предвид
раздробената собственост в многофамилните жилищни сгради, която поставя предизвикателства пред постигането на съгласие между собствениците.
Кои са експертите в звеното?
Експертите са общински служители, определени да
дават съвети на гражданите според опита и компетенциите си. Те също така са преминали обучение по различни теми, свързани със създаването на енергийни
общности, мерките за енергийна ефективност и прилагането на ВЕИ.

Какво правят експертите в звеното?
Дават информация относно организационните,
правните, финансовите и техническите аспекти на
енергийната ефективност и ВЕИ. Те могат да бъдат посетени в приемната на звеното или чрез интернет на
създадената за целта платформа, където гражданите
могат да се регистрират и да получат онлайн съвети и
консултации по въпросите, които ги интересуват.
Адресът на платформата е:
https://www.upstairs-energy.com/bg-bg/asen/default.
aspx
Достъп до сайта на проекта е осигурен и чрез линк
на официалният сайт на община Асеновград.
Предимства на звеното за обслужване
на едно гише Асеновград
Събира на едно място знания и информация, за да
подпомага гражданите в процеса на прилагане на мерки за енергийна ефективност в цялата сграда от инициирането през финансирането до прилагането на
мерките.
Осигурява безплатни организационни, технически,
правни и финансови съвети на гражданите.
Проследява резултатите от прилагането на мерките.

Кой може да се възползва?
Всички граждани на Община Асеновград, собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради.
Те ще бъдат съветвани какво, кога и как да направят,
за да получат финансиране на мерките за енергийна
ефективност за цялата сграда.
Как работи?
Всеки заинтересован може безплатно да се регистрира в платформата и да бъде съветван през целия
процес на кандидатстване.
Освен това, има открита приемна в административната сграда на общината, която гражданите могат да
посетят и да говорят с общинските експерти по проект
UPSTAIRS, и да получат съвет какви стъпки да предприемат.
Адрес на звеното за обслужване
на едно гише Асеновград
гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 9
Работно време:
всеки работен ден
от 08:00 ч. до 12:30 ч. и
от 13:30 ч. до 17:00 ч.

