
                                                  
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

Община Велико Търново,  април  2011  

 

ГРАНТОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № BG0015-GAE-00067-E-V1 – EEA FM  
за изпълнението на проект „Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини "Райна 

Княгиня", "Иванка Ботева", "Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико Търново” / 

Reconstruction, gas supply and modernization of the buildings of "Rayna Knyaginya" day nursery, "Ivanka 

Boteva" day nursery, "Mecho Puh” day nursery and "Prolet" creche - Veliko Tarnovo Municipality” 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:    666 583.00 ЕВРО 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:     ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ:    2009 – 2011 Г. 

ФИНАНСИРАЩ ОРГАН  ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА 

ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО 

ПРОСТРАНСТВО 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА   

 

На 17.07.2009 година се сключи Споразумение  за  изпълнение на проект № BG0015  

„Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини "Райна Княгиня", "Иванка Ботева", 

"Мечо Пух" и детска ясла "Пролет" в Община Велико Търново” между Община Велико Търново и 

Министерство на финансите, Дирекция „Управление на средствата от ЕС” - Национално 

координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

 

Основна цел: Рехабилитация на сградите, модернизация на оборудването на детските заведения. 

Специфични цели: Модернизиране на инфраструктурата чрез ремонт и обновяване на 

помещенията, топлите връзки между сградите и покривните конструкции; постигане на енергийна 

ефективност чрез саниране и смяна на дограма на сградите на  детските заведения; намаляване на  

общите разходи за енергоносители чрез реконструкция и модернизация на отоплителните 

инсталации в детските градини; постигане на рентабилна инфраструктура чрез обновяване на ел. и 

ВиК инсталации ; подобряване на хигиенно-санитарните условия чрез извършване на ремонт на 
санитарните помещения; улеснен достъп на хора с увреждания до сградите на детските заведения. 

В процеса на осъществяване на проекта дейностите са реализирани на 100%, а постигнатите 

резултати за 4-те детски заведения  са следните:  

• ремонтирани кухненски блокове и санитарни помещения; 

• подменени 736 мл. канализационни тръби; 

• реновирани сгради с обща площ 9968,93 м²; 

• изграден 1 бр. подход за инвалиди; 

• ремонтирани и модернизирани 4 бр. отоплителни инсталации; 

• монтирани 4 бр. изолации на сградите; 
• енергийна ефективност, изразяваща се в повишаване на средната температура в 

помещенията – 22 °С. 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките  на  проект „Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини „Райна  

Княгиня”, „Иванка Ботева”, Мечо Пух” и детска ясла „Пролет” в Община Велико Търново, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново  и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Офиса на ФМ на ЕИП и 

Националното координационно звено. 


