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ПРОЕКТ «ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО» 

   
 

ФИНАНСИРАЩ ОРГАН:  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален доверителен екофонд,  
Конфедерация Швейцария. Национална схема за зелени инвестиции, Ос 1. 
 
На 17.08.2012г. се сключи договор № НСЗИ 0031 между  Община Велико Търново и 
Национален доверителен екофонд за предоставяне на безвъзмездна помощ и реализация на 
проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната 
инфраструктура на Община Велико Търново” .  

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 

Общата стойност на проекта е 536 006,62 лева, от които: 

Националния доверителен фонд осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 482 
405,62 лева 
Собствения финансов принос на Община Велико Търново е на стойност 53 601,00 лева. 

 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОЕКТА:  12 месеца.  

 

ОСНОВНИ ОБЕКТИ НА ПРОЕКТА:  
 ЦДГ „Слънце” – Община Велико Търново 

ОУ "Д-р. Петър Берон"- гр. Дебелец, Община Велико Търново 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 
Обща цел: 
Изпълнението на проекта има за цел намаляване разходите за енергия чрез внедряване на 
мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на Великотърновска  общинската 
образователна инфраструктура и подобряване качеството на учебната среда, за постигане на 
по-високи нива на икономическо устойчиво развитие, водещи до повишаване качеството на 
услугите  в общността. 
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Специфични цели:  
 
Намаляване на общите енергийни разходи чрез преустройство и модернизация на ЦДГ 
”Слънце”, гр. Велико Търново и ОУ” "Д-р. Петър Берон"- гр. Дебелец, Община Велико 
Търново; реализация на икономия на енергия;  подобряване на микроклимата в прилежащите 
сградите на учебните заведения, предотвратяване замърсяването на околната среда и  
намаляване на емисиите на вредни вещества чрез внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в образователната инфраструктура на Община Велико Търново. 
 
ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ: 
Крайни бенефициенти- 5201 ползватели на образователните услуги   

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 Подобрена  характеристика на образователната инфраструктура, в частност на  ЦДГ 

”Слънце”, гр. Велико Търново и ОУ” "Д-р. Петър Берон"- гр. Дебелец, Община Велико 
Търново. - 4642,8 кв. м. 
 Намалени енергийните разходи и икономия на енергия в обновените сгради- 478 MWh.  

 Икономия на финансов ресурс за енергия- 76631 лв./годишно 

 Редукция на  емисии(по обекти и мерки),  на единица (1 000 лева) инвестиционен 
разход- 0,388 t/ 1000 лв. 

 Предотвратено замърсяването на околната среда чрез намаляване на емисиите на вредни 
вещества( парникови газове /СО2 и еквивалентни)- 208,23 t/ год. 

 Повишено качество на живот на децата чрез подобрен микроклимат в сградите на ЦДГ 
 ”Слънце”, гр. Велико Търново и ОУ” "Д-р. Петър Берон"- гр. Дебелец, Община Велико 

Търново.  

 Ефективно използвани енергийните ресурси и съвременни технологии  с  нов вид  
енергоносители. 

 Създаване на работни места – 25 броя. 
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	Основни обекти на проекта:

