
По прое�та са �недрени мер�и за енергийна 
ефе�ти�ност � шест обе�та от образо�ате�ната инфра-
стру�тура � община �амено, �а�то с�ед�а:

СОУ “Христо Боте�”-  гр. �амено
ОУ “И�ан Вазо�”-  с. Русо�астро
ОУ “Христо Боте�”-  с. Трояно�о
ЦДГ “С�ънце”-  гр. �амено
ЦДГ “Дете�ина”-  с. Русо�астро
ЦДГ-  с. Трояно�о

Б�д�ет на прое�та:  1 425 668,09 ��
Период на изпъ�нение:  24 месеца

Този документ е създаден в рамките на проект «Внедря�ане на мер�и 
за енергийната ефе�ти�ност � образо�ате�ните за�едения � община 
�амено»,  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 Камено 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган.

Подобрената материа�но-техничес�а база 
предоста�я ра�ни �ъзмо�ности на �сич�и деца и 
ученици неза�исимо от по�а и етничес�ата принад-
�е�ност, �оето допринася за социа�ното им ����ч-
�ане � среда, �оято � ня�ои с�учаи е много по -добра 
�ато ус�о�ия от средата � �оято �и�еят. 

Нама�я�ане на разходите за отоп�ение �оди до 
спестя�ане на енергийните ресурси, �оето от с�оя 
страна има по�о�ите�но �ъздейст�ие за опаз�ане на 
о�о�ната среда.

Мер�ите за енергийна ефе�ти�ност са съще-
ст�ен е�емент от ця�остната по�ити�а за устойчи�о 
раз�итие  на община �амено.
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По�иша�ане на енергийната ефе�ти�ност в шест 
обекта на образователната инфраструктура на 
територията на община Камено, което да гарантира 
високо ниво на енергийна ефективност и да допринесе 
за развитието на Общината като устойчив градски 
ареал.

• Създадени безопасни и здра�ос�о�ни ус�о�ия за 
образо�ание и обучение, чрез обно��ение и 
модернизиране на сградния фонд и изпъ�нение на 
енергийно-ефе�ти�ни и енергоспестя�ащи мер�и � 
шест обе�та на образо�ате�ната стру�тура с це� 
предоста�яне на по-�ачест�ени, атра�ти�ни и 
достъпни образо�ате�ни ус�уги.

• Създадена б�агоприятна, при��е�ате�на и 
безопасна фун�циона�на среда, отго�аряща на 
бъ�гарс�ите и е�ропейс�ите �ритерии и стандарти 
при обучение на деца .

• Създадени б�агоприятни предпоста��и за енер-
гийна ефе�ти�ност на сградите и нама�я�ане на раз-
ходите за отоп�ение.

• Подобрени ус�о�ия на �и�от � общината и 
създадени предпоста��и за нама�я�ане на мигра-
ционните процеси.

• Опаз�ане на о�о�ната среда, гаранция за 
устойчи�ото раз�итие на община �амено.

• Подобрена образо�ате�на инфрастру�тура
- топ�оизо�ация на �ъншни стени -   4 790 ��. м
- топ�оизо�ация на по�ри�на п�оча -   2540 ��. м
- ремонт  по�ри� -  3549 ��. м
- подменена дограма -  589 ��. м
- подобрена е�е�тро част и отоп�ите�на система -  
4 обе�та

• Нама�ено потреб�ение на енергията -  с  998,2 MWh
• Спестени емисии на СО2 -  1,08 kt/годишно
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