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ПРОЕКТ BG06RDNP001-19.117-0004-C01 

„Изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на 

нов котел за отопление“ 

 

На 07.04.2022 г., кметът на община Трявна Г-жа Силвия Кръстева подписа Договор с 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на селските райони 2014-2020г.“ за 

безвъзмездна финансова помощ по проект  BG06RDNP001-19.117-0004-C01 „Изграждане на 

нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка на нов котел за 

отопление“ финансиран по процедура BG06RDNP001-19.455 МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 2018. 

Какво предвижда проекта: 
 

Общата цел на проектното предложение е да допринесе за осигуряването на подходяща 

инфраструктура, която да доведе до създаване на по-добри условия за живот на населението в 

Община Трявна. Реализацията му ще подпомогне разрешаването на проблема с остарялата и 

нерентабилна инфраструктура в общината. Един от основните приоритети, свързан с развитието 

на региона, е именно подобряване и развитие на образователната инфраструктура. 

Пряко проектът ще въздейства върху следните целеви групи: 

- Местното население на Община Трявна - С проектното предложение ще се създадат условия на 

равен достъп на местното население до публични услуги, което ще допринесе за създаване на 

привлекателни условия на живот, като цяло ще се подобрят условията на живот на гражданите. 

- Децата, записани в ЦДГ „Калина“ 

Тази целева група ще бъде засегната от положителното въздействие на реализирания проект 

чрез предоставяне на по-добри образователни услуги на територията на Община Трявна. 

 

Основна цел на проекта: 
 

Настоящия проект си поставя за основна цел постигането на балансирано териториално 

развитие, чрез комплексно подобряване състоянието на образователната инфраструктура на 

територията на Община Трявна. Чрез изпълнението на проекта Община Трявна се стреми да 

работи по заложените и разписани приоритети на общината в Общинския план за развитие 2014-

2020 г., а проектът ще постигне следните цели: 

- Да се подобри образователната среда в Община Трявна; 

- Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение в 

образователния процес; 

- Да се прекъсне сегрегационният ефект на образователната система в малките общини в 

България. 

- Подобряване качеството на публичните услуги и на жизнената среда на населението от 

общината; 
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- Да се популяризира приносът на ЕС за развитието на социално-икономическите процеси в 

региона, да се промотират възможностите за финансиране на местни инициативи, както и да се 

усъвършенства местния капацитет за усвояване на средства от ПРСР. 

 

Основни дейности по проекта: 

 
1. Управление на проекта 

Управлението на проекта ще бъде в съответствие с всички съвременни изисквания, методи и 

пособия за управление на проекти. Целта на управлението на проекта ще бъде да се създадат 

условия за успешното осъществяване на дейностите и постигане на резултати, заложени в 

проектното предложение. Дейността предвижда: 

- Балансирана координация и мениджмънт; 

- Изготвяне на план за мониторинг; 

- Техническа и финансова отчетност по проекта; 

- Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури, съгласно 

приложимото законодателство (ЗОП); 

- Управление на комуникацията в проекта; 

- Прозрачно изпълнение; 

- Организация на отчитането на проектните дейности, 

- Провеждане на регулярни срещи на екипа за управление . 

Община Трявна ще отговаря за цялостната координация, управление и контрол на изпълнението 

на проекта, надзора върху екипа за управление на проекта, докладване на МИГ и Държавен 

фонд "Земеделие" за настъпили извънредни ситуации в изпълнението, финансовото управление 

и контрола на бюджета, подготовката на заявки за верифициране на извършените разходи и др. 

Екипът за управление на проекта ще приложи утвърден подход за управление от своята 

практика, който ще бъде доразвиван и усъвършенстван в процеса на изпълнение на всяка 

конкретна дейност. Организацията за изпълнението на проекта, взема под внимание 

специфичните изисквания по настоящата процедура, с цел осигуряване на ефективни резултати 

в оптимален времеви план за изпълнение на проекта. За изпълнението на настоящият проект, 

кандидатът предвижда изграждането на ясни комуникационни канали, което ще създаде условия 

за качествено управление на дейностите, навременно идентифициране на евентуални рискове и 

преодоляването им. За да постигне очакваните резултати по време на изпълнението, кандидатът 

ще следва стриктно общата и специфичните цели, спецификата и графика на дейностите. Ще 

бъде създаден екип за управление на проекта, който ще бъде съставен от експерти, които ще 

отговарят за организацията и управлението на дейностите по проекта. 

Екипът за управление на проекта ще подходи към планирането и управлението на изпълнението 

на дейностите в проекта като единен и непрекъснат процес, интегриращ планирането, 

изпълнението и мониторинга в единна система, чрез която да се постигне адекватно на нуждите 

и съобразено с изискванията на настоящия проект управление. 

Екипът за управление на проекта ще съблюдава за спазването и изпълнението на всички 

изисквания за информация и публичност на проекта, във връзка с правилата на Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. и Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони. 
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2. Изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна чрез доставка 

на нов котел за отопление 

Дейността предвижда изграждане на нова система за отопление на ЦДГ „Калина“, гр. Трявна 

чрез доставка на нов котел за отопление, което включва:  

- Доставка на котел на пелети, вкл.бункер с шнек и табло управление - отопл.мощност = 80 КВ - 

2 бр.; 

- Монтаж на котел включително манометър, термометър, холендри - 2 бр.; 

- Доставка и монтаж на спирателна арамтура до 2 - 8 бр.; 

- Доставка и монтаж на черни тръби до 2 - 36 м.; 

- Изолация тръби с тръбна изолация до 2"- 36 кв.м.; 

- Доставка и монтаж на черни тръби 70/76, свързване със съществуващи водоразпределители - 

70 м.; 

- Изолация тръби с тръбна изолация 70/76- 70 м.; 

- Направа и монтаж на хидравличен разпределител Ф450, Н=1,5М. - 1 бр.; 

- Доставка и монтаж на циркулационна помпа ДН32,G=4 m3/h, H=3,5 mH2O- 2 бр.; 

- Доставка и монтаж на арматура около помпи - филтри, възвратни вентили - 4 бр.; 

- Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2-3/4""-3 bara- 2 бр.; 

- Доставка и монтаж на автоматичен; 

- Обезвъздушител 1/2"- 4 бр.; 

- Доставка и монтаж на фукс за котел хром никел ф180мм. и комин с излация каменна вата - 2 

бр.; 

- Ел.връзки - котел,помпи- 1 бр; 

- Пуск и проби - 1 бр. 

Изпълнението на дейността ще подобри качествено предлагането на услуги в сферата на 

образованието на територията на Община Трявна. Настоящият проект предлага комплексно 

решение на потребностите на децата от територията на Община Трявна. Основните дейности на 

проекта са свързани със създаване на условия за успешна социализация на децата, посещаващи 

ЦДГ „Калина“, както и цялото население на територията на Община Трявна. 

 

Резултат от проекта: 

 
В процеса на подготовка на настоящото проектно предложение ръководството на Община 

Трявна е приложило подход за формулиране на реалистични, количествено измерими и 

обективно проверими резултати. Очакваните резултати от изпълнението на дейността могат да 

бъдат обобщени по следния начин: 

- Успешно изградена отоплителна система към съществуваща отоплителна инсталация в ЦДГ 

"Калина"; 

- Доставен и напълно монтиран с всички компоненти котел на пелети, вкл.бункер с шнек и 

табло управление - отопл.мощност = 80 кв - 2 бр. 

 

Финансиране и срок: 
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Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на селските 

райони 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 

Стойност на проекта: 29 982, 20 лв. без ДДС 

 
 - 26 983,98 лв.  от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския 

съюз. 

 - 2 998,22 лв. Национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

 

 
Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е: 30.06.2023 година. 
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