


Обект: Изграждане на “Амфитеатър Талия” в гр.Търговище, местност
“Борово око”.

Сцената ще бъде изградена в местност “Борово око”. Теренът е
предоставен безвъзмездно от Община Търговище. Конструкцията е
дървена, състои се от 8 бр. носещи колони. На колоните стъпват
надлъжни столици, служеши за опора на ребрата. В местата на
колоните се поставят триъгълни ферми. Ребрата са през 70 см и
върху тях се поставя дъсчена обшивка. Покритието на покрива е
хидроизолация, което се лепи към дъсчената обшивка. Височината
на подиума да се изгради 110 см над терена. Да се изградят пет
дървени стъпала. Всички дървени части на сцената ще бъдат
обработени със защитен лак. Ще бъдат монтирани 15 пейки пред
сцената. На три места са предвидени стойки за чували за събиране
на отпадъци. В близост до сцената ще бъде изградена площадка за
преместваема химичска тоалетна.

Общата площ на сцената: 50.4 м2



Подиум:
Площ на подиума 45 кв.м

Размери на подиума 710 cm (ширина) х 625 cm (дълбочина)

Покривни размери 720 cm (ширина) х 700 cm (дълбочина)

Височина на подиума 110 cm

Височина на покрива 520 cm

Товароносимост 500 кг / кв.м



 Амфитеатър”Талия” е идеално решение за всякакви 
градски мероприятия – малки и средни концерти. 
Залагаме на дейности и инициативи, които да мотивират 
разгръщането на потенциала и способностите на 
младите хора както в учебния процес, така и в други 
сфери (изкуство, спорт и др. ). Предлагаме конкретни 
стъпки за преодоляване агресията в училище чрез 
осмисляне свободното време, формиране на интерес и 
практически умения на децата и учениците. 
Благодарение на сцената на открито учениците ще имат 
възможността да развиват своите умения в различни 
сфери на изкуството - музика, театър, изобразително 
изкуство, танци и ръчна изработка на определени 
предмети с материали като дърво, кожа, керамика, 
прежда и др. Дейностите, които включва, са концерти, 
изложби, DJ и танцови партита, детски представления, 
спектакли.



Кандидатстваща страна:
Вероника Бончева Вичева 
Вероника Пламенова Ганчева



Участници в проекта:
 Община Търговище

 СТРОЙКОМЕРС - ТТ ЕООД гр. Търговище

 ЕТ Лес-комерс гр. Търговище

 Екотой –Сервиз ООД гр.София

 Луцифер ООД гр. Търговище

 Радита ООД гр. Търговище

 Мебел Стил ООД гр. Търговище

http://www.comunicatorbg.com/ekotoi.html


1.Община Търговище - предоставя 
терен за осъществяване на проекта

Адрес: 7700 град Търговище
пл. „Свобода”

Телефон: 0601 6 87 00

Е-mail: obshtina@targovishte.bg

Дарители и партньори:



Управител: Тошко Райчев Райчев

Седалище:
Търговище, 7700
ул. Никола Петков 9А

Телефон: 0601 / 64388, 64639

Факс: 0601 / 67022

Мобилен: 0899183388

E-mail: stroikomers@mail.bg; stroikomers_tg@abv.bg

2. Изпълнител на строително-монтажните работи СТРОЙКОМЕРС - ТТ 

ЕООД Търговище

mailto:stroikomers@mail.bg; stroikomers_tg@abv.bg


3.Доставчик на дървен материал

Управител: Иван Иванов

Седалище:
Търговище, 7700
ул. Струма №3 

Мобилен: 088 7761895

ЕТ Лес-комерс



4.Доставяне на  химически 
тоалетни

Управител: Силвия Петрова

Седалище: гр.Бургас, ул. "Ал. Стамболийски" 5, ет.3

Мобилен: 0898/ 627 117; 0896/ 896 306

E-mail: ekotoi@ekotoi.bg

Екотой –Сервиз ООД

mailto:ekotoi@ekotoi.bg
http://www.comunicatorbg.com/ekotoi.html


5.Доставяне на хидроизолация 
и лакови покрития

Управител: Елка Колевска

Седалище:
Търговище, 7700

Промишлена зона

Телефон: 060162934

Факс: 060162934

Луцифер ООД



6.Доставка на бетон

Управител: ДИМИТРИНКА ИЛИЕВА

Седалище:
Търговище, 7700
ул.П.Р.Славейков 22

Телефон: 0601 62519; 0601 62543

Факс: 0601 65651

E-mail: radita@tshte.net

Радита ООД



 Първите стъпки на проекта ще бъдат 
организирани с подкрепата на Ново Радио 
Търговище, Тargo.org, NRJ vision, което ще 
гарантира, че събитието ще събере амбициозни 
хора от гр. Търговище, а публиката ще бъде 
привлечена от изпълнения и импровизации на 
живо.



Цел и задачи:
 Сцената за таланти е проектирана и построена с цел 

създаване поле на изява на таланта на млади изпълнители в 
различни сфери на изкуството - театър, музика, мода, изящни 
изкуства, рисуване, танци, фотография, различни занаяти  и 
други. Изпълнителите да покажат своята дарба и  талант на 
живо  пред публика. “Амфитеатър Талия” да бъде една 
трибуна за развитието на маладите и талантливите. Да може 
всеки изпълнител или група от изпълнители да усети 
атмосферата на живото изпълнение, да представи  своя 
колекция или продукт  и сам да види реакцията на публиката. 
Да може талантите да предизвикат интерес на специалисти в 
своята дейност и впоследствие да усъвършенстват и 
реализират своята дарба. 



Дейности:

№ Наименование на видове работи Дата:От Дата:До

1 Ръчен изкоп на фундаменти 24.03.2014г. 24.03.2014г.

2 Извозване на земни маси 24.03.2014. 24.03.2014г.

3 Поставяна на арматурни части 24.03.2014г. 24.03.2014г.

4 Изливане на бетон 24.03.2014г. 24.03.2014г.

5 Доставка и монтаж на дървена
конструкция 07.04.2014г. 11.04.2014г.

6 Полагане на лаково покритие 14.04.2014г. 15.04.2014г.

7 Полагане на хидроизолация 16.04.2014г. 16.04.2014г.

8 Поставяна на олуци и водосточни
тръби 18.04.2013г. 18.04.2013г.

9 Монтиране на пейки                              18.04.2013г. 18.04.2013г.

10       Поставяне на кошчета                            18.04.2014г.                       18.04.2014г.



Целева група:
 Деца от Целодневни детски градини от гр. 

Търговище, ученици от гимназиалния курс от гр. 
Търговище, студенти

 Деца и младежи с увреждания и в неравностойно 
социално положение от гр. Търговище

 Млади родители

 Доброволци



Бюджет:
№ Дарител Сума

1 СТРОЙКОМЕРС - ТТ ЕООД СМР 4000

2 Екотой ООД Хим.тоалетна 800

3 ЕТ Лес-комерс Дървен.материал 2800

4 Луцифер ООД Х.изолация 1500

5 Мебел Стил Пейки 1250                                                                                 

6 Радита ООД Бетон 1800                                                                       

Общо проектът възлиза на стойност: 12 150 лв.



 Проектът  ”Децата на изкуството под открито 
небе” е изготвен от:
Вероника Бончева Вичева и Вероника Пламенова 
Ганчева  от XII ”Б’’ клас – Второ средно 
общообразователно училище “Професор Никола 
Маринов” гр. Търговище


