
№

Име на 

програмата 
Име на проекта 

Дейности и мерки за повишаване на 

енергийната ефективност 

Дата на 

приключване на 

на мярката 

Източници на 

финансиране 

1

Програма за 

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Технически проект за 

прилагане на мерки за 

енергийна ефективност за 

Административна сграда 

Общинска администрация - 

УПИ IІІ, кв.48, гр. 

Ивайловград

Топлинно изолиране на външни стени. 

Подмяна на дограма с PVC и AL; Полагане 

на топлинна изолация на покрива; Ремонт 

на системата на отопление;

2017-2018 ОП

2

Програма за 

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Прилагане на мерки за 

енергийна ефективностна 

сградата на Дневен център 

за деца с увреждания, УПИ 

IV, кв.11, гр. Ивайловград

Топлинно изолиране на външни стени. 

Подмяна на дограма с PVC. Ремонт на 

системата за отопление. Подобряване на 

системата за БГВ. Подмяна на 

осветителната система.

2017-2018 ОП

3

Програма за  

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Саниране на Ученическо 

общежитие - ново, УПИ V, 

кв. 91, гр. Ивайловград

Топлинно изолиране на външни стени. 

Подмяна на дограма. Изолация на покрив. 

Подобряване на системата за БГВ. Подмяна 

на осветителната система - частично.

2017-2018 ОП
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4

Програма за 

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Саниране на Музей с призем 

/2/1мс/, кв. 51, УПИ VІ-197, 

ул. "Пейо Яворов" №1 гр. 

Ивайловград 

Топлинно изолиране на вътрешни стени. 

Изолация на покрив. Подмяна на 

осветителната система.

2017-2018 ОП

5

Програма за  

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Саниране на сграда Детска 

градина - нова, УПИ IV, кв. 

11, гр. Ивайловград

Топлинно изолиране на външни стени. 

Подмяна на дограма. Изолация на покрив. 

Подобряване на системата за БГВ. Подмяна 

на осветителната система.

2017-2018 ОП

6

Програма за 

енергийна 

ефективност на 

община 

Ивайловград

Саниране на 

Административна сграда 

/2мс/, кв. 61, УПИ ІХ, ул. 

"Оборище", гр. Ивайловград 

Топлинно изолиране на външни стени. 

Изолация на покрив. Ремонт на системата 

за отопление. Подмяна на осветителната 

система.

2018-2019 ОП

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

                                          /ДАРИНА  КИСЬОВА-ЗАФИРОВА/




