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Инвестираме във Вашето бъдеще! 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България 

 

 
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-09/2010 

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНСКА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ”, НУ „НИКОЛА КОЗЛЕВ” 

И ДЕТСКА ЯСЛА „МИР” ГР. ЛЯСКОВЕЦ” 
ДОГОВОР № BG161PO001/1.1-09/2010/015 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие 
 

На 13.12.2010 г. в гр.София се сключи договор между Община Лясковец и Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 
реализация на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна 
инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”. 

Основна цел: Да се създадат условия за прилагане на мерки за енергийна ефективност, 
допринасящи за устойчиво интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и по-добро 
ниво на образователния процес в общинската образователна инфраструктура на град Лясковец. 
       Конкретни цели: - да се подобри образователната и социална инфраструктура в НУ „Цани 
Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец; - да се подобри физическата среда в 
общинските образователни институции чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност; - да се 
повиши ефективността и рентабилността на общинската образователна инфраструктура в община 
Лясковец като предпоставка за по-високо качество на образование; - да се постигне устойчиво 
социално и икономическо развитие, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
допринасяне за опазване на околната среда от емисии въглероден диоксид. 

      Описание: По проекта се предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност на двете 
начални училища в град Лясковец, които включват подмяна на прозорци и врати с PVC, полагане на 
топлоизолация на фасади, подове и покриви, ремонт на отводнителна система и покривна 
конструкция, автоматично регулиране на отоплителна инсталация, подмяна на котели, радиатори с 
панели, тръбна мрежа и циркулационни помпи, изграждане на нова електрическа инсталация, 
подмяна на осветление с луминесцентни лампи.  Предвидените дейности в детска ясла „Мир” 
включват подмяна на отоплителен котел, радиатори и тръбна мрежа, автоматично регулиране на 
отоплителна инсталация, монтиране на слънчеви колектори и изграждане на слънчева инсталация за 
битова гореща вода, подмяна на осветление с луминесцентни тела. Предвидените енергоспестяващи 
мерки ще бъдат внедрени върху три общински сгради с обща застроена площ от 3 416 кв. м. 

Стойност и продължителност на проекта: Общата стойност на проекта е 1 551 793.11 лв., от 
които  1 272 038.55 лв. – безвъзмездна помощ -  85 % от Европейски фонд за регионално развитие и   
15 % национално съфинансиране; собствено финансиране на община Лясковец – 279 754.56 лв. 
Продължителността на проекта е  24 месеца 
  

 

Този документ е създаден в рамките на проект “ Подобряване енергийната ефективност в общинска 
образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност 
за съдържанието на публикацията се носи от Община Лясковец и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган” 

  


