
 

 
 

 

 

 
       

      РЕПУБЛИКА  

        БЪЛГАРИЯ 

 

Проект № BG06RDNP001-7.002 -0006-C01 “Подобряване на енергийна ефективност на ученическо общежитие и преустройство 

на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива, в професионална лесотехническа гимназия „Никола 

Вапцаров”- град Банско“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  
Европа инвестира в селските райони! 

 
 

   
    

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 
 

 

 

Подмярка  

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Мярка 

 

7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ 

№BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност 

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО 

Наименование на проекта 

„Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община 

Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места 

и административна сграда в гр. Банско” 

 №   BG06RDNP001-7.008-0018 -C01 

Обща стойност на 

проекта 
390 093.44 лв. 100 % 

Програмата за 

развитие на селските 

райони за периода 2014-

2020 г., съфинансирана 

от ЕЗФРСР 

390 093.44 лв. 100 % 



 

 

Проект № BG06RDNP001-7.002 -0006-C01 “Подобряване на енергийна ефективност на ученическо общежитие 

и преустройство на съществуващи спортни съоръжения и изграждане на нови такива, в професионална 

лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”- град Банско“ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

 

   
    

 

Период за изпълнение 19.11.2019 г. до 18.11.2022 г. 

Обща цел Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

Цели 

на 

проекта 
Специфични 

цели 

Предвижда се внедряване на енергийни мерки в общински административните сгради цели подобряване на 

енергийната им ефективност, което от своя страна ще допринесе за намаляване на крайното потребление на 

енергия и съответно удължаване на експлоатационния живот на сградите. С реализацията на проектните дейности, 

насочени към енергийното обновяване на сградите ще са облагодетелствани не само заетите по трудово или 

гражданско правоотношение лица, но и външните ползватели, в лицето на граждани на общината и живущи извън 

нейната територия. Още повече подобряването на външния облик и цялостната визия на обектите на интервенция 

ще се създадат условия за по-добра работна среда, комфорт и повишаване качеството на жизнената среда. 

Предвидените дейности за изпълнение са в съответствие с предписаните мерки в енергийни и технически 

обследвания за отделните сгради, водещи до подобряване както на цялостните енергийни характеристики на 

сградите, но и подобряване по отношение на конструктивна устойчивост. 

Целева(и) група(и) Всички жители на населените места на територията на Община Банско 

Очаквани резултати 

Жителите на общината, като основна целева група по проекта ще бъдат преки бенефициенти на обновените 

административни сгради, което ще подобри значително качеството на предоставянните административни 

услуги и ще повиши привлекателността на района за туризъм и бизнес.  

Основни дейности 

 

1. Извършване на строително-монтажни работи по проект "Подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места 

и административна сграда в гр. Банско" 

2. Извършване на строителен надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и 

административна сграда в гр. Банско" 

3. Извършване на авторски надзор на обект "Подобряване на енергийната ефективност на административни 

сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и 

административна сграда в гр. Банско" 

4. Извършване на консултантски дейности по управление изпълнението и отчитането на проект „Подобряване 

на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. 

Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско" 

 


