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ДО ЖИТЕЛИТЕ  

НА ГР. ПОПОВО 

 

 

О Б Я В А 

за  

Инвестиционно намерение  
на  

Община Попово в лицето на кмета на общината д-р Л. Веселинов в качеството на 

довереник на „Сдружение на собствениците гр. Попово ж. к. „Русаля бл. 51, вх. А-Е, 

БУЛСТАТ 176823731“ 

 

 

  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение: “Саниране 

и обновяване на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, ж. к. „Русаля” бл. 51, 

УПИ-ІІ, кв. 157, и.д. №57649.503.2301.3, вх. А, Б, В, Г, Д, Е“  

Предвижда се да се извърши  саниране и обновяване на многофамилна жилищна 

сграда, гр. Попово, ж. к. „Русаля” бл. 51, УПИ-ІІ, кв. 157, и.д. №57649.503.2301.3, вх. А, Б, 

В, Г, Д, Е. Жилищната сградата е въведена в експлоатация през 1977г. Същата е на 4 и 5  

етажа според различните секции/строежи/, построена е по системата ЕПЖС,  състои се от 

6  входа.  

Съществуващо състояние:  

 

  Сградата не е топлоизолирана, с изключение  на отделни участъци изпълнени с 

различни материали. Стените на сградата имат висок коефициент  на топлопреминаване. 

Наложително е допълнителното топлоизолиране с цел  привеждане на коефициента на 

топлопреминаване на стените към референтна стойност и цялостно подобряване на 

естетическия вид на сградата.  

 

  До сега са  извършени обследвания за енергийна ефективност и за изготвяне на 

технически паспорт  на жилищната сграда, като на база на предписаните мерки е изготвен 

работен проект за саниране и обновяване на същата. 

  Проектът предвижда извършване на следните дейности: 

 

-  Монтаж на външна топлоизолация на фасадите със съпътстващи СМР; 

-  Топлоизолиране на покрива на сградата със съпътстващи СМР; 

-  Подмяна на  дограми; 

-  Измазване и шпакловане на повредените интериорни мазилки в общите части; 



 

-  Боядисване на всички помещения в общите части, за които са предвидени СМР и 

които са в лошо състояние; 

-  Реализация на мерки за постигане на достъпна среда съгласно на Наредба 

№4/01.07. 2009г. 

- Изпълнение изискванията на Наредба №16-116 от 8.02.2008 г. за техническа 

експлоатация на енергообзавеждането на сградата 

 

     С реализация на проекта ще се повиши енергийната ефективност на жилищната 

сграда.  

 

 Заинтересованите лица могат да представят възражения или предложения във 

връзка с обявата в РИОСВ – Шумен  на адрес: ул. „Съединение”, №71, ет. 3, гр. Шумен  

считано от 20.01.2016г. до 03.02.2016г.   

 

 

 

 

 
               Кмет на Община Попово:...................................... 

                                                              /д-р Л. Веселинов/ 

 

 


