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Община Лясковец обнови сградата на общинска администрация с 
финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 

 

 Община Лясковец обнови сграда 
на Общинска администрация на Община 
Лясковец в рамките на проект 
„Реконструкция на сграда на общинска 
администрация Лясковец с цел 
подобряване на енергийната 
ефективност” финансиран по Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 
г. В рамките на строително монтажни 
работи на обект: „Реконструкция на 
сграда на общинска администрация 
Лясковец с цел подобряване на 
енергийната ефективност“ се извърши: 
положена външна изолация на сградата, 

подмяна на дограми, реконструкция на отоплителна инсталация, доставен и монтиран на нов 
водогреен котел с комбинирана горелка, изградена нова разпределителна мрежа с 
полипропиленови тръби. С оглед изпълнението на мерките за енергийна ефективност се 
изгради електронно управление на отоплителната система включващо контролер, външен 
сензор, повърхностен сензор, двупътен винтил, термостат, стаен регулатор и работа по 
зададена програма. Положена бе топлоизолация на стени и скатни покриви на сградата, 
топлоизолация на под, извършена подмяна на дървената дограма с PVC дограма, както и 
подмяна на осветителни тела с LED крушка. Изпълнението на мерките за енергийна 
ефективност спомагат да бъдат спестени 49 t/год. емисии на въглероден диоксид и спестени 
237 929 kwh годишна икономия на енергия на сграда публична общинска собственост. 

 Строително-монтажните работи на обекта се осъществи от „ЕМИЛИ СТРОЙ“ ЕООД - 
гр. Лясковец, строителен надзор на обекта се осъществи от „ЕВРОИНВЕСТКОНСУЛТ” ООД 
– гр. Горна Оряховица и арх. Анелия Димова проектант. Строително монтажните работи на 
общинската сграда се осъществиха в рамките на 5 месеца.  

 Изпълнението на дейностите по проекта се осъществяват в рамките на проект 
„Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на 
енергийната ефективност”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0048-C01 от 03.12.2019 г., по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 


