
Финансово
Не-

финансово

1 Народно читалище "Наука - 1870 

г.", гр. Троян

Родопска приказка

Проектът предвижда изработване на 8 бр. 

мъжки и 10 бр. женски родопски носии за 

фолклорен ансамбъл "Траяна"

5 840.00                      3 500.00                  2 340.00         -                462

2 Средно училище "Васил Левски", 

с. Черни Осъм

Спорт без спънка

Проектът предвижда ремонт на северната част 

на училищния двор, чрез изравняване на 

терена и полагане на нова настилка с 

тротоарни плочи, пребоядисване на дървени 

пейки

3 499.96                      2 449.80                  524.69            525.47         208

3 Средно училище "Св. Климент 

Охридски", гр. Троян

Обновяване на зелена класна стая в двора на 

СУ "Св. Климент Охридски"

Проектът предвижда демонтиране на дървени 

кашпи, пейки, бяла дъска и рамки за плакати и 

поставяне на нови такива, пребоядисване на 

съществуващи пейки, засаждане на растения

5 000.00                      3 500.00                  750.00            750.00         208

4 Основно училище "Иван 

Хаджийски", гр. Троян

Ремонт на кабинет за изграждане на STEM 

център по роботика

Проектът предвижда ремонт на кабинет по 

роботика, с цел превръщането му в модерен 

център за интерактивно дигитално обучение

4 926.75                      3 448.72                  1 058.51         419.52         208

5 Народно читалище "Христо Ботев 

- 1911 г.", с. Врабево

По-качествено озвучаване на самодейните 

изяви

Проектът предвижда закупуване на 

смесителен пулт, стойки за микрофон, 

безжични микрофони, кабели за микрофони и 

тонколони

2 000.00                      1 400.00                  312.00            288.00         160

Класиране след гласуване на проектните предложения, допуснати до обществено обсъждане по Общинска програма "Обществен форум за реализация на партньорски проекти", 2021 г.

Кандидат Обща стойност с ДДС От проектния фонд
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6 Детска градина "Незабравка", с. 

Орешак

Благоустрояване на дворно пространство и 

визия на изнесена група "Звънче", с Черни 

Осъм

Проектът предвижда обновяване на дворното 

пространство на изнесената група, чрез 

цалостно обновяване на тротоарната настилка 

и бордюрите, доставка и монтаж на 1 бр. 

пилони, закупуване на знаме

1 869.40                      1 308.60                  413.80            147.00         118

7 Народно читалище "Просвета - 

1927 г.", с. Чифлик

Създаване на народни носии за самодейци 

към НЧ "Просвета - 1927 г.", с. Чифлик

Проектът предвижда изработване на 5 бр. 

северняшки женски носии, 5 бр. северняшки 

мъжки носии и 10 бр. народни чорапи

1 999.50                      1 399.65                  599.85            -                85

8 Народно читалище "Знание - 

1906 г.", с. Черни Осъм

По-уютен облик на входа на библиотеката и 

репетиционната зала

Проектът предвижда смяна на 1 бр. метална 

входна врата с нова алуминиева такава

710.00                         497.00                     106.50            106.50         77

9 Кметство с. Бели Осъм Отдих край реката

Проектът предвижда изграждане на кът за 

отдих и почивка в западния край на центъра на 

селото - част от имот №03486.103.742, парцел I 

"За обществено обслужване". По проекта ще 

се извърши почистване на терена, ремонт и 

пребоядисване на съществуващи детски 

съоръжения, доставка и монтаж на беседка, 7 

бр. пейки и 2 бр. кошчета за отпадъци.

4 979.48                      3 480.00                  745.28            754.20         72

10 Народно читалище "Отец 

Пайисий - 1927 г.", с. Гумощник

Естетизиране на парково пространство пред 

църковно-училищен комплекс в с. Гумощник

Проектът предвижда доставка и монтаж на 5 

бр. пейки и 4 бр. кошчета за смет в двора на 

килийното училище и църква "Свети Николай 

Летни" в с. Гумощник

1 421.20                      994.84                     426.36            62



11 Народно читалище "Напредък - 

1900 г.", с. Дълбок дол

Библиотеката - мой втори дом

Проектът предвижда монтиране на плъзгаща 

врата за разделяне на библиотеката и подмяна 

на изгнила дървена дограма

1 487.94                      1 041.56                  446.38            -                54

12 Сдружение "Хемус 2020" Обновяване зелена зона в кв. "Ливаде"

Проектът предвижда озеленяване на терен - 

общинска собственост №73198.514.218, чрез 

подравняване на терена; изграждане на 

бетонова основа за контейнери 7,5 м/1,5 м; 

поправка на фугите на плочките, там където се 

налага; изработване и монтаж на дървена 

конструкция около контейнерите с размери 

7,2 м/1,4 м/1,3 м; затревяване на терена с 

райграс, засаждане на сладък кестен, 

елха/бор, орех и туя, засаждане на лигуструм

1 418.26                      992.78                     212.74            212.74         48

13 Кметско наместничество с. 

Чифлик

Създаване на четнически облекла за 

участници във възстановки за каблешкови 

тържества

Проектът предвижда изработване на 4 бр. 

сценични костюми за четници

1 400.00                      980.00                     420.00            -                42

14 Кметство с. Черни Осъм Повишаване на туристическия потенциал на 

с. Черни Осъм, чрез изграждане на нова 

екопътека до скита "Св. Никола"

Проектът предвижда почистване и маркиране 

на съществуващата пътека, почистване и 

освежаване на съществуваща чешма в имот 

№80981.228.2 и поставяне на пейки и маси за 

отдих около нея, поставяне на 2 бр. 

информационни табла и 20 бр. 

пътепоказателни табели, хоризонтална 

маркировка

2 666.52                      1 866.55                  399.97            400.00         40



15 Природонаучен музей с. Черни 

Осъм

Познавателен маршрут и кът за отдих в с. 

Черни Осъм

Проектът предвижда облагородяване на 

маршрут Природонаучен музея-Гарванска 

скала-Троянски манастир, чрез поставяне на 

образователна табела, три комплекта пейка с 

маса, обособяване на масто за палене на огън, 

чешма, обезопасителен парапет по маршрута, 

подновяване на маркировката, изработване на 

специализирана брошура

2 878.00                      2 014.60                  445.20            418.20         32

16 Народно читалище "Светлина - 

1902 г.", с. Шипково

Подмяна улуците на читалищната сграда

Проектът предвижда демонтаж на старите 

улуци на читалищната сграда и монтаж на 

нови

2 530.80                      1 771.56                  759.24            -                30

17 Сдружение "Троян в бъдещето" Места за спорт и отдих в с. Добродан

Проектът предвижда дейности върху имот с 

идентификатор №21590.500.247, с цел 

превръщането му в площадка за спорт и 

свободно време, чрез подравняване на терена 

и настилката, разпологане на беседка с пейка, 

маса с две пейки и съоръжения за спорт 

(лостове, халки, успоредка)

3 990.06                      2 793.04                  598.51            598.51         28

18 Кметско наместничество с. 

Терзийско

Благоустрояване на площадка за отдих, 

представляваща поземлен имот с 

идентификатор №72309.501.979

Проектът предвижда доставка и монтаж на 

беседка, боядисване на ограда и детски 

съоръжения, почистване на площадката

3 480.08                      2 430.00                  525.04            525.04         24

19 Кметство с. Шипково Екопътека "Здраве"

Проектът предвижда възстановяване на 

съществуваща екопътека, чрез почистване на 

терена, през който ще минава, изграждане на 

парапети и беседка, поставяне на 12 бр. 

кошчета за смет, 9 бр. пейки и 5 бр. указателни 

табели

4 787.50                      3 226.60                  900.00            660.90         23



20 Народно читалище "Просвета - 

1926 г.", с. Добродан

Читалището - мястото на дух, култура и 

свобода

Проектът предвижда подмяна на 16 бр. 

прозорци на сградата на читалището

3 516.00                      2 461.20                  1 054.80         -                13

21 Театрална школа "Нюанси" Творчески форум Троян

Проектът предвижда провеждане на 

творчески форум през първата половина на 

месец октомври 2021 г., който ще е поредица 

от творчески работилници, семинари и 

лекции, които ще се проведат в рамките на 

една седмица. Темите ще са танци, театър, 

музика, изпълнителско изкуство и фотография. 

За целта са поканени експерти от цялата 

страна в съответните области.

2 650.00                      1 855.00                  405.00            390.00         8

ВСИЧКО: 63 051.45                   43 411.50               13 443.87      6 196.08     2002


