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Начална пресконференция  

за представяне на проекта 



Образователна инфраструктура в община Габрово 

Проект: „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ 

Финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.016-0002-C01 от 23.12.2016 г. 

Стойност: 4 704 366 лв., от които: 

4 000 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ 

704 366 лв. – собствен принос на Община Габрово 

Период: 23.12.2016 г.-23.06.2019 г. 

 

 



Цел на проекта: подобряване състоянието на образователната инфраструктура в Община Габрово 

посредством въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяването на материалната база в две 

общински образователни институции. 
 
 
ОУ „Цанко Дюстабанов“                                                                           ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Образователна инфраструктура в община Габрово 



Основни дейности 

Предвидени дейности: 

- въвеждане на мерки за енергийна ефективност; 

- изграждане на достъпна архитектурна среда, ремонт на помещенията, сновен ремонт на 

съществуващите инсталации и изграждане на нови такива (пожароизвестителна, система за видео 

наблюдение и др.); 

- въвеждане на съвременна и надеждна система за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация - 

система за управление и контрол на сградите (СУКС), осигуряваща информация в реално време 

относно цялостното потребление на енергия в сградата; 

 

 



Основни дейности 

Предвидени дейности: 

- благоустрояване на прилежащите дворни площи;  

-    проектът предвижда и обезпечаване на архитектурни решения  за  създаване на комфортна среда за 

осъществяването на учебно-възпитателния процес чрез прилагането на интерактивни методи, 

оборудване; оригинални дизайнерски решения за обзавеждане и интериорно оформление на класните 

стаи и кабинети, фоайета и др.  

 

 

 



ОУ „Цанко Дюстабанов“ 

Изпълнители: 

Гипсотехника ООД, гр. Габрово - инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/; 

Стойност: 1 338 791, 66 лв. без ДДС 

Срок за изпълнение на проектиране – 90 кал. дни 

Срок на изпълнение на строителните дейности – 360 кал. дни 

Алфа М-98 ЕООД, гр. Габрово  - строителен надзор 

Стойност: 7 118 лв. без ДДС 

Към настоящия момент е изготвен работен проект и е стартирало изпълнението на  

строителните дейности.  



 

 







ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Изпълнители: 

Нов стандарт 2012  ЕООД, гр. София - инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/; 

Стойност: 2 071 981, 35 лв. без ДДС 

Срок за изпълнение на проектиране – 90 кал. дни 

Срок на изпълнение на строителните дейности – 350 кал. дни 

РетемА ЕООД, гр. Габрово  - строителен надзор 

Стойност: 7 900 лв.без ДДС 

Към настоящия момент е изготвен и предаден работен проект, който е в процес на разглеждане.  

 





 
 
 

Изпълнители 

Информация и комуникация 

Ламбаджиев стандарт ООД – 4 800 лв. без ДДС 

Про систем ЕООД – 10 900 лв. без ДДС 

 

Одит 

Финанс одит консулт 2002 ООД – 1 100 лв. без ДДС 

 

Доставка на оборудване и обзавеждане 

Предстои обявяване на обществени поръчки. 

 



Съвременно обучение,  

комфортна и безопасна  
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