
ТЕКУЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА  
 

С изпълнението на първия етап от проекта - реконструкция на котелно и отоплителни системи 
в сградите на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Антим I-ви” и Общинска администрация, 
гр.Златоград, в съответствие с Договор за БФП № BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г. и 
допълнителни споразумения към него -  № 1 от 14.06. 2016 г. (удължаване на срок до 
18.12.2016 г.), № 2 от 08.08. 2016 г. (за получаване на второ авансово плащане), № 3 от 
06.12.2016 г. (за промяна на бюджет), са постигнати преки и косвени резултати :  
 

Преките резултати, отнесени към всяка сграда обект на интервенция са следните: 
 

 Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Основно 
училище „В.Левски” гр. Златоград . Със средства в размер на 187 268,76 лева или 95 749 
евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и 
дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния комплекс. 
 Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на Средно 
училище „Антим I” гр. Златоград . Със средства в размер на 248 104,41 лева или 126 853,77 
евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и 
дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. 
 Реконструкция на отоплителна система и котелно стопанство в сградата на 
Общинска администрация Златоград. Със средства в размер на 206 123,99 лева или 
105 389,52 евро, се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на 
пелети и дърва, както и се подмениха старите отоплителни тела и тръбна мрежа. 
  

Косвените резултати от реализацията на проекта са: 
 

 Трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт в три сгради с голямо 
обществено и социално предназначение. 
 Намаляване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, вследствие използването 
на алтернативен източник на енергия. 
 

Изпълнението на проекта надгражда очакваните резулати: 
 

Община Златоград е в списъка с общините, която получава допълнителен безвъзмезден 
финансов ресурс в размер на 272 554,30 лв., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия“, с който да се извърши доставка и монтаж на нови котли, с 
възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва, както и подмяна на старите  
отоплителни тела и тръбна мрежа, в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина 
„Щастливо детство” с. Старцево.  

 
На 06.12.2016 г. е подписано Допълнително споразумение към договор № Договор № 

BG04-02-03-020-015 от 18.08.2015г.  за предоставяне на допълнителен финансов ресурс и 
удължаване срока на договора до 30.04.2017г. за реализация на втория етап от проекта – 
реконструкция на отполителните системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска 
градина „Щастливо детство” с. Старцево. 

 
С реализацията на втория етап от проекта и реконструкцията на отполителните 

системи в Детска градина „Радост” гр. Златоград и Детска градина „Щастливо детство” 
с. Старцево, трайно ще се подобри  качеството на живот и температурния комфорт в 
още две сгради с голямо обществено и социално значение от образователния сектор в 
общината. 


