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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  „България 117“ гр. Попово, бул. „България“ №117,  

БУЛСТАТ 176954798 (по силата на договор с Общината № Д-20-40/10.03.20г.) 

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

въздействието върху околната среда на инвестиционно намерение 

Уведомяваме Ви, че във връзка с кандидатстване в рамките на проект за енергийна ефективност 

за жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие:  

 - Община Попово има следното инвестиционно предложение: „Подобряване на енергийната 

ефективност на многофамилна жилищна сграда, гр. Попово, бул. „България” №117 

 

 Предвижда се да се извърши „Подобряване на енергийната ефективност на 

многофамилна жилищна сграда, гр.Попово, бул. „България” №117“. Сградата е 

разположена в поземлен  имот с идентификатор 57649.503.1352 

Съществуващо състояние:  

Сградата е ситуирана в бул. „България“ №117, гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище. 

Обследваната сграда представлява многофамилна жилищна сграда с четири надземни 

жилищни етажи, един партер и едно подземно ниво, както и тавански помещения. Сградата е 

построена през 1967г. 

Сградата има три входа. Във всеки вход има по два апартамента на етаж. За всеки вход са 

изградени самостоятелни стълбищни клетки. Общият брой апартаменти в сградата са 24. 

Конструкцията е скелетно-гредова. Конструкцията е изпълнена от колони, греди и 

стоманобетонни плочи. Външните носещи стени са от тухла с дебелина 25см, а междуетажната 

конструкция е с обща дебелина от 20см. Сградата е с ивично фундиране. Фундаментите са 

изпълнени по монолитен способ. 

Външните стени в сградата са четири типа: 

Тип 1: Външна тухлена стена с дебелина 25см; 

Тип 2: Външна тухлена стена с дебелина 25см и външна изолация от EPS с дебелина 5см; 

Тип 3: Външна стена от газобетон с дебелина 12,5см; 

Тип 4: Външна стена от газобетон с дебелина 12,5см и външна изолация EPS с дебелина 

5см. 
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Покривът на сградата е два типа: 

Тип 1: Скатен покрив с подпокривното пространство; 

Тип 2: Плосък покрив към външен въздух. 

    

Подът на сградата е два типа: 

Тип 1: Под към неотопляем сутерен; 

Тип 2: Под към външен въздух. 

 

Задължителни ЕСМ - финансиране от ОПРР 

Група В: Енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики 

на ограждащите конструкции и елементи: 

 

- Мярка за енергоспестяване В1: Топлоизолиране на фасади 

-          Мярка за енергоспестяване В2: Топлоизолиране на покривна конструкция 

-          Мярка за енергоспестяване В3: Подмяна на дограма 

-          Мярка за енергоспестяване В4: Топлоизолиране на подова конструкция 

-          Мярка за енергоспестяване С: Мерки по осветление 

     

 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 технически 

проект.  

      Срок за реализация на инвестиционното предложение е до края на 2021г.  

      

     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 

09.03.2020г. до 23.03.2020г.   

 

 

 

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

                                                                         /д-р Л. Веселинов/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:  

инж. Добрин Добрев – ст. експерт  в дирекция „ТСУА“ 

 


