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„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на устойчиви  

градски ареали” 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

 

ПРОЕКТ 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „П.Р. 

СЛАВЕЙКОВ” И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ –  

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 

BG161PO001/1.1.-01/2007/015 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  

 На 16.07.2008 г. се сключи договор между Община Велико Търново 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 „Реконструкция 

на отоплителната система на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и Археологически музей - гр. Велико 

Търново” 

 Основна цел: Осигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, съвместима с бъдещите 

изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в градските ареали и прилежащите към тях 

територии. 

 Специфични цели: Намаляване на общите разходи за енергоносители чрез преустройство и 

модернизация на отоплителната инсталация и газификация на котелната централа на Регионална библиотека 

„П.Р.Славейков” и Археологическия музей; осигуряване на рентабилна културна инфраструктура чрез 

модернизация на отоплителната инсталация на Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и Археологическия музей. 

Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 271 218,97 лв.с 

продължителност 8 месеца, приключващ на 15.03.2009 г. 

 В процеса на осъществяване на проекта са: 
• демонтирани 106 бр. радиатори;  

• демонтирани 650 м. тръбна мрежа, вертикални и хоризонтални щрангове; 

• доставени и монтирани 3 бр. циркулационни помпи "GRUNDFOS"; 

• доставени, сглобени и монтирани  котел на течно и газообразно гориво 220 kW и 

комбинирана газо-нафтова горелка OILON GKP-16-11.H-95-270 kW 

• доставени и монтирани 103 бр. алуминиеви радиатори с различен брой глидери; 

• доставени и монтирани 13 бр. балансиращи вентили; 

• доставени и положени 983 м. черни газови тръби STABI; 

• измазани, шпакловани и боядисани 205 м
2   
стени и таван. 

 Постигнати резултати: 

• повишена енергийна ефективност в резултат на реконструкция на отоплителната система ; 

• намалени месечни разходи за енергоносители с 30%; 

• модернизирана културна инфраструктура; 

• подобрени условия на културните институции; 

• увеличен брой посетители с 5%; 

 

 Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на отоплителната система на 

Регионална библиотека „П.Р.Славейков” и Археологически музей - гр. Велико Търново”, 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 Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 


