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

държавния бюджет на Република България 

 

 

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 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорност за съдържанието на публикацията носи Община Лясковец и 

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
Община Лясковец 

Схема за безвъзмездна финансова помощ  
BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” 
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” 

 
На 14.12.2010 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”.  

Общата цел на проектното предложение цели „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”.  

Специфични цели на проектното предложение са: Да се подобри образователната и 
социална интеграция 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 опазването на околната 
среда от емисии на въглероден диоксид.  

Проекта предвижда: Извършване на строително ремонтни работи на обектите на 
интервенция; Внедряване мерки за енергийна ефективност на настоящите обекти на 
интервенция НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и  детска ясла „Мир”,гр.Лясковец; 
Подобряване на енергийните характеристики на сгради общинска собственост; Подобряване 
качеството на жизнената среда; Оптимизирани разходи за ел. енергия на сгради общинска 
собственост. 

Основна целева група по проекта са живущи на територията на град Лясковец и 
прилежащите села: с.Джулюница, с.Добри Дял, с.Драгижево, с.Мерданя и с.Козаревец; деца и 
ученици от НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и  детска ясла „Мир”,гр.Лясковец;  
родители на деца и ученици посещаващи училищата НУ „Цани Гинчев” и НУ„Никола Козлев” 
и Детска ясла „МИР” , гр.Лясковец; деца и ученици от закрити училища в село Добри Дял и 
село Козаревец, които ще бъдат интегрирани в обновените начални училища НУ „Цани Гинчев” 
и НУ„Никола Козлев”; деца и ученици от етническите малцинства в образователните 
институции на град Лясковец. 

Общата стойност на проектното предложение възлиза на 1 551 793 лева, като проекта ще се 
осъществява в продължение на 24 месеца. Настоящия проект се финансира от Европейския 
фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.  


