
ПРОЕКТ

„Провеждане на енергоефективни мерки и извършване

на строително-монтажни работи за сградите на ОУ

„Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово, община

Завет” по схема за безвъзмездна финансова помощ по

Оперативна програма Регионално развитие 2007 –

2013 г. 

Договор № BG161РО001/4.1-01/2007/061



Проектът е финансиран

от Европейския фонд за

Регионално развитие и от

държавния бюджет на

Република България



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ”

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”

Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG161РО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, 

допринасяща за устойчиво местно развитие”
Бюджетна линия: BG161PO001/4.1-01/2007

Наименование на кандидата: Община Завет

Наименование на проекта: Провеждане на енергоефективни
мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на

ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет



Договор за безвъзмездна
финансова помощ по
ОПРР 2007-2013, сключен
на 24.06.2010 г. между
Министерство на
регионалното развитие, 
Управляващ орган на
Оперативна програма
“Регионално развитие”, 
Главна дирекция
“Програмиране на
регионалното развитие”
гр. София и Община
Завет



СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА

877 419,36 лева

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

15 МЕСЕЦА

НАЧАЛО 24.06.2010 г.

КРАЙ 24.09.2011 г.



Изпълнени дейности по проекта

• Управление на проекта

• Популяризирани са целите, задачите и резултатите

от проекта

• Проведени са тръжни процедури за избор на

подизпълнители

• Извършени са строително-монтажни работи на

сградите на ОУ „Христо Ботев” с. Острово и ЦДГ

„Радост” с. Острово



• Осъществен е строителен надзор

• Предстои въвеждане в експлоатация на сградите на

ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” и техническо

освидетелстване на отоплителните котли

• Предстои окончателен одит на проекта



Основно училище

“Христо Ботев”

с. Острово



Целодневна детска

градина “Радост”

с. Острово



ОДОБРЕН ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРОЕКТА С РЪКОВОДИТЕЛ

ИНЖ. ВИОЛЕТКА КУЛЕВА



За контакти

Ръководител на проекта

инж. Виолетка Кулева

Община Завет

гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19

тел.: 08442 2727; 08442 2020; факс: 08442 2016

e-mail: zavet@zavet-bg.com



Пресконференция

23 юли 2010 г. 



Пресконференция

23 юли 2010 г. 



Обявяване на процедура

за избор на изпълнител

на строително-монтажни

работи



Договор за строителство,

сключен на 08.02.2011 г.

между

Община Завет и

“Девня Трейд” ООД

гр. Варна



ОУ “Христо Ботев”

с. Острово

Преди започване

на строително-

ремонтни дейности



ОУ “Христо Ботев”

С. Острово

По време на

строително -

ремонтните

дейности



ОУ “Христо Ботев”

с. Острово

След извършване

на строително-

ремонтни дейности



ЦДГ “Радост”

с. Острово

Преди започване
на строително-

ремонтни
дейности



ЦДГ “Радост”

с. Острово

По време на
строително-

ремонтни
дейности



ЦДГ “Радост”

с. Острово

След извършване

на строително-

ремонтни дейности



Постигната е основната цел на проекта:
Подобрено е качеството на живот и достъпа

до основните услуги чрез осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура – ремонтираните сгради на
ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Радост”, които
допринесоха за повишената конкурентно-
способност и устойчиво развитие на Община
Завет.



Постигнати са специфичните цели на проекта:
• Осигурена е адeкватна учебна и работна среда чрез обновяване на

сградния фонд, отговаряща на съвременните изисквания и норми за
отопляемост, пожарна и аварийна безопасност

• Намалена е енергоемкостта на сградите чрез: полагане на външна
изолация на стените, изолиране на покрива, подмяна на прозорци и
дограми, подмяна на осветителни тела, отоплителната инсталация, част
от В и К мрежата

• Намалят се режийните разходи за отопление и осветление, което ще
позволи пренасочване на спестените средства за повишаване
квалификацията на педагогическия персонал и качеството на
предлаганите образователни услуги

• След извършените целеви строително-ремонтни и енерго-ефективни
дейности ще се намали здравния риск, което ще допринесе за психическия
и физически комфорт на децата и учениците

• Повиши се привлекателността на училището и детската градина, 
респективно на населеното място и се създадоха предпоставки за
задържане на младите семейства в селото

• Обновеният сграден фонд ще насърчи развитието на отговорно поведение
от страна на децата и учениците за опазване на материалната база.



Окончателна стойност на проекта

625 965,90 лв.



Тази публикация е създадена в рамките на проект
BG 161PO 001/4.1-01/2007/061 „Провеждане на
енергоефективни мерки и извършване на
строително-монтажни работи за сградите на ОУ
„Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” село Острово, 
община Завет”, която се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007 – 2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за Регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от Община Завет и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че тази
публикация отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО!


