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В И З И Я

Създаване на доверени 
центрове за подкрепа, 
където търсенето и 
предлагането се срещат, 
за да засилят процесите 
на жилищно обновяване 
в Италия, Румъния и 
България: 

УСЛУГАТА „ЕДНО ГИШЕ“ 
ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩA
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• идентифициране на благоприятни 
условия и най-добри практики за 
финансово устойчиви, интегрирани услуги 
за обновяване на домoве, базирани на 
публични и / или частни финанси

• повишаване на осведомеността и 
доверието на собствениците на жилища и 
наемателите към съществуващи продукти, 
услуги и фирми на пазара

• подобряване на стандартните технически 
процедури за намаляване на разходите и 
повишаване на качеството

• подобряване на условията за 
финансиране на инвестиционни планове 
за енергийно обновяване, предлагани чрез 
услугата 

• разработване и внедряване на услугата 
„Едно гише“, предоставящо интегрирани 
услуги за обновяване на жилища в четири 
пилотни области от три различни държави

• идентифициране на решения за 
премахване на бариерите при прилагането 
на интегрирани ефективни и устойчиви 
услуги за обновяване на домовете

• повишаване капацитета на 
заинтересованите страни от публичния 
и частния енергиен пазар със специален 
акцент върху интегрираните услуги за 
обновяване на домовете

О Б Х В АТ
Проектът обединява силен консорциум 
от осем партньори, идващи от четири 
държави-членки на ЕС. 

Започвайки от опита, натрупан в 
предишния проект PadovaFIT, община 
Падова ще създаде и пусне в действие 
услугата „Едно гише“ за енергийно 
обновяване на жилища.
Проектът има за цел да разшири бизнес 
модела и да го адаптира към румънските 
условия в град Тимишоара, като се 
възползва от опита в Италия.
Енергийна Агенция - Пловдив подкрепя 
градовете Видин и Смолян (България) да 
вземат примера на Тимишоара и Падова 
и да подготвят план за действие за 
разработване услугата „Едно гише“.

Ц Е Л И

М И С И Я
Проектът PadovaFIT 
Expanded има за 
цел създаването 
на услугата „Едно 
гише“ за енергийно 
обновяване на жилища 

Стартирайки от Падова (Италия), 
концепцията ще се разпространи до 
Тимишоара (Румъния) и градовете 
Видин и Смолян (България). 

Концепцията се основава на услугата 
„Едно гише“ за мотивация и подкрепа 
на собствениците на жилища (страна в 
търсенето) и стимулиране на страните 
от предлагането да инвестират 
технически и финансово в енергийна 

ефективност 


