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На 01.03.2022 г. се състоя подписването на Споразумение РД 17-34/01.03.2022 г. между 

Община Баните и Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ за финансиране на 

одобреното с Решение №1/2022 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” 

проектно предложение на Община Баните по Мярка М01” Подобряване на обществената 

среда в населените места”, включващо дейности за извършване на строително-

монтажни/ремонтни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

административна сграда „Кметство” с. Вишнево, находящ се в ПИ 211 по ПУП на с. Вишнево, 

община Баните“. 

Общия бюджет на проектното предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

на административна сграда „Кметство” с. Вишнево, находящ се в ПИ 211 по ПУП на с. 

Вишнево, община Баните“ е в размер на 145 269 лева с ДДС, в т.ч. 65 371  лева финансиране 

от МТСП и 79 898 лева съфинансиране от Община Баните. 

 

Кратко описание на проекта: 

Поземленият имот се намира в централната част на с. Вишнево в ПИ №211. Сградата е 

публична общинска собственост и е построена през 1980 г. Сградата се явява своеобразен 

център за живущите в с. Вишнево.  

 Настоящия проект цели внедряването на мерки за енергийна ефективност на сградата. След 

извършено енергийно обследване се установи лошото топлотехническо състояние на 

ограждащите елементи на сградата, ниската ефективност на отопление и съответно високия 

разход на топлинна енергия. За внедряването на мерки за енергийна ефективност на сградата 

се предвиждат следните: 

-Топлоизолация по фасадите;  

- Топлоизолация по архитектурните отвори на сградата; 

-Подмяна на дървени дограми с PVC – петкамерна, двоен стъклопакет;                                                                                                                  

-Подмяна на метални входни врати с Алуминиеви;                                                                                       

-Подмяна на азбестошистовите покривни плоскости с покривни керемиди;                                                                                                  
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-Подмяна на изгнили елементи от покривната конструкция;                                                                                                      

-Подмяна на улуци     

-Полагане на топлоизолация от минерална вата на пода в подпокривното пространство; 

-Полагане на армираща стъклотекстилна мрежа с полимерна шпакловка и силиконова мазилка 

по фасада на сградата на цокъла.     

-Третиране  цокъла на сградата без полагане на топлоизолация 

 

Предвидените топлоизолационни системи гарантират по-ниски разходи за отопление и 

дълготрайност, недопускане на кондензна  влага, и съответно на мухъл по вътрешните стени 

на ограждащите конструкции  през зимата, както и на свръхотоплянето им през лятото.  

 

Целта на предвидените мероприятия е намаляване на потреблението на енергия в резултат 

подобряването  на енергийната ефективност в сградата и намаляване на разходите на енергия  

за дълъг период на икономична цена.      

 

 

 

 

 


