
 

 

Схема: BG161PO001/4.1-03/2010 

"Подкрепа за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в общинската 

образователна инфраструктура на 178 

малки общини" на Оперативна програма 

"Регионално развитие" 

 

Общата цел на Оперативна програма „Регионално 

развитие” е подобряване качеството на живот и работната 

среда с по-добър достъп до основните услуги и нови 

възможности за повишена регионална  

конкурентноспособност и устойчиво развитие. Основна цел 

на операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции” е да 

подпомогне местното развитие на малки общини като 

подкрепи реализирацията на важни и полезни 

дребномащабни местни инвестиции. Насочена е и към 

оказването на интензивна подкрепа и включва дейности, 

благоприятстващи създаването на нови възможности за 

местно развитие, които ясно ще мобилизират местното 

управление и местното население и ще доведат до 

решаването на специфични за общините проблеми. 

Операцията цели както подобряване на възможностите за 

развитие, така и повишаване качеството и средата на 

живот. Основната цел на схема: BG161PO001/4.1-03/2010 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да 

осигури общинска образователна инфраструктура с високо 

ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиви 

местно развите. 
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Селата и селските райони могат да бъдат успешни и устойчиви 

само ако жителите желаят да живеят и останат в тях – затова 

една от основните цели на местната власт е да осигури 

привлекателна образователна среда за децата, така че те да не 

бъдат извеждани в училищната възраст от общината. 

 

За тази цел схемата ще подкрепи специфични интервенции, 

предназначени да подобрят както физическата селска среда, 

така и ефективността на енергопотреблението на сградата на 

единственото основно училище в общината. 

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки 

за енергийна  ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село 

Антон, Община Антон”, който 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 АНТОН и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

Оперативна програма 

„Регионално развитие”  

2007-2013 

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

 

ПРОЕКТ: „Внедряване на мерки  

за енергийна ефективност  
на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” 

 – село Антон, Община Антон” 
 

-  изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер: 

BG161PO001/4.1-03/2010/023 от дата: 13.12.2010 год., 

подписан между Управляващия орган на ОПРР - Министерство 

на регионалното развитие и благоустройство и Община Антон 

Общата стойност на проекта е 369 921,04  лева, от 

които: 85%, или 314 432,88 лева, са безвъзмездно 

финансиране по ОПРР и 15%, или 55 488,16 лева, са 

задължителен собствен принос на Община Антон. 

 

Продължителността на проекта е 14 месеца. 

 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за 

регионално развитие и от държавния бюджет на 

Република България  



 
 

Село Антон е село – община, с характерна за средногорието 

неподправена природа. Със своето благоприятно разположение 

селото е привлекателно и с висок потенциал за развитие. 

Показател за което е и възрастово разпределение на 

населението на община Антон, което не е застаряващо, както е 

в голяма част от българските селски общини, видно от 

демографските показатели. Основна цел на общината е 

продължаване и последователност в развитието на населеното 

място, за което е важно задържането на младите хора в 

трудоспособна възраст и децата. Поддържането на 

образователната инфраструктура е един от важните и 

специфични проблеми за общината. 

 

Общата цел на проектното предложение е да увеличи 

възможностите за просперитет и развитие на община Антон 

изграждайки устойчива и ефективна образователна 

инфраструктура. Подобряване на качеството на 

образователната инфраструктура е нова възможност за 

повишена местна конкурентноспособност и устойчиво развитие 

на населеното място, повишаване качеството и средата на 

живот в село Антон и подобряване жизнената и работната 

среда и достъпа до образователните услуги в общината. 

 

 

Кратко описание на проекта: Внедряването на мерки за 

енергийна ефективност в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – село 

Антон ще включи следните дейности: 

� Изваждане и подмяна на дограма (прозорци, врати) с 
алуминиеви прозорци с прекъснат термомост; 
� Топлинна изолация на външни конструкции и елементи, 

в т.ч. окачени тавани, външни стени, външна мазилка, 
очукване, изкърпване, възстановяване и оформяне на 
фасада и цокли, и  орнаменти по прозорци;  
�  основен ремонт – профилактика и ремонт на водогреен 

котел и прилежащите съоръжения - помпа за дизелово 
гориво, спирателна арматура, нафтова горелка, 
циркулационни помпи, радиаторни вентили и 
необходимите проби;  
�  изграждане на инсталации за оползотворяване на 

възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на част от нуждите от енергия на сградата 
на училището: Доставка и монтаж на Плосък селективен 
колектор, шина, стойка покрив, опора, соларна теялност, 
термостатичен смесител, помпена група, соларен 
регулатор и необходимите свръзки; 
� въвеждане на енергоспестяващо осветление – 

луминисцентни осветители, евакуационни осветители и 
прилежащите кутии, табла, котелни, розетки, кабели, 
тръби, канали, ключове; 
�  и всички съпътстващи строително-монтажни работи 

свързани с внедряването на мерките за енергийна 
ефективност; 
 

Резултати: 

� изградена устойчива и ефективна образователна 
инфраструктура; 

� внедрени всички мерки за енергийна ефективност, 
предписани в обследването за енергийна ефективност 
на сградата на ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, 
включително ВЕИ; 

� намалени емисии на парникови газове: СО2 – 
намалени с 36,96 т/год. 

� подобрено техническо състояние на сградата -  2858 
кв.м. РЗП; 

 

 

 

Целеви групи и крайни бенефициенти: С реализацията на 

проектното предложение ще бъдат извършени 

енергоспестяващи мероприятия на единстеното на територията 

на община Антон основно училище, които ще подобрят 

материално-техническото състояние на сградата. От 

постигнатите резултати в краткосрочен и дългосрочен план ще 

се възползват пряко настоящите ученици и следващите 

поколения, семействата им и работещите в образователната 

институция. Пряко и положително повлияни 

/облагодетелствани/ ще бъдат както учениците, семействата им 

и работещите в образователната институция, така и цялото 

население на общината. 

 

Целта на проектното предложение е да се създаде приятна и 

стимулираща образователна инфраструктура, обслужваща 

всички деца на територията на общината без разделение по 

пол, социален статус и етническа принадлежност. 

 “Този документ е създаден в рамките на проект „Внедряване на мерки 

за енергийна  ефективност на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – село 

Антон, Община Антон”, който 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 АНТОН и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 


