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Този документ е създаден в рамките на проект «Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на територията на Община 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. 

Проект "Модернизация на образователната 

инфраструктура чрез въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на територията на Община 

Велико Търново" 

Финансиращ орган 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура в градските агломерации” 

Стойност на проекта 

3 683 119,05 лева, от които 760 716,99 лв. – собствен принос на Община Велико 

Търново. 

 

Продължителност на проекта: 20 месеца 

 

Основна цел 

Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с 

бъдещите изисквания на населението и постигането на по-висок жизнен стандарт в 

градските ареали и прилежащите към тях територии. 

Специфични цели 

• Постигане на енергийна ефективност чрез саниране и смяна на дограмата на 

сградите на СОУ „В.Благоева”, СОУ „Вл.Комаров”, ОУ „Хр.Ботев”, с.Ресен , ОУ 

„Хр.Смирненски”, с.Водолей и ЦДГ „Първи юни”, гр. В.Търново; 

• Намаляване на общите разходи за енергоносители чрез изграждане на 

отоплителна инсталация в ОУ „Хр.Смирненски”, с.Водолей, общ.В.Търново, 

както и чрез преустройство и модернизация на отоплителните инсталации на 

СОУ „В.Благоева”, гр.В.Търново, СОУ „Вл.Комаров”, гр.В.Търново, ОУ 

„Хр.Ботев”, с.Ресен и ЦДГ „Първи юни”, гр. В.Търново. 

• Осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура чрез ремонт на 

топлопреносната и електрическа мрежи в СОУ „В.Благоева”, СОУ 

„Вл.Комаров”, ОУ „Хр.Ботев”, с.Ресен , ОУ „Хр.Смирненски”, с.Водолей и ЦДГ 
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„Първи юни”, гр. В.Търново, както и ремонт на покривните конструкции и 

хидроизолация на сградите обект на интервенция. 

• Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни 

източници в ОУ „Хр.Смирненски”, с.Водолей и ОУ „Хр.Ботев”, с.Ресен, 

общ.В.Търново 

Целеви групи и крайни бенефициенти 

Основните целеви групи и крайни бенефициенти - 1125 ученици от І - ви до ХІІ–ти клас 

и 235 подрастващи в детските градини, разпределени съответно 597 бр. ученици в СОУ 

„Вела Благоева”, гр.В.Търново, 292 ученика в СОУ „Вл. Комаров”, гр. В. Търново, 145 

ученика в ОУ „Христо Ботев”, с. Ресен и 116 деца, от които 91 ученика в ОУ 

„Хр.Смирненски” и 25 деца в целодневната детска градина, намираща се в сградата на 

училището, както и 210 деца, посещаващи ЦДГ „Първи юни”, гр. Велико Търново. 

Крайни бенефициенти са и 146 души педагогически и помощен персонал, работещи в 

учебните заведения. 

Включените в проекта училища интегрират деца и ученици от ромски произход в 

съответствие със Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (приета от МОН през 2004 г.) и с Плана за изпълнение на 

Стратегията за образователна интеграция в Община В. Търново (приет през 2007 г.). 

Очаквани резултати 

• Постигната икономия на енергия от обновяването на сградите на 

образователната инфраструктура с 2843 MWh/средногодишно чрез санирани 

сградите на СОУ „В. Благоева”, СОУ „Вл. Комаров”, ОУ „Хр. Ботев”, с. Ресен , 

ОУ „Хр. Смирненски”, с. Водолей и ЦДГ „Първи юни”, гр. В. Търново и 

въведено енергоспестяващо осветление в тях на обща РЗП от 23991 кв.м.; 

• Намалени общите разходи за енергоносители с 0.878 kt. средногодишно в 

резултат на новоизградена отоплителна инсталация в ОУ „Хр. Смирненски”, с. 

Водолей, общ. В. Търново, както и чрез ремонтирани и модернизирани 

отоплителните инсталации на СОУ „В. Благоева”, гр.В. Търново, СОУ „Вл. 

Комаров”, гр.В. Търново, ОУ „Хр. Ботев”, с. Ресен и ЦДГ „Първи юни”, гр. В. 

Търново. 

• Осигурена рентабилна образователна инфраструктура чрез ремонтирана 

топлопреносната и електрическата мрежи в СОУ „В.Благоева”, СОУ 

„Вл.Комаров”, ОУ „Хр.Ботев”, с. Ресен , ОУ „Хр. Смирненски”, с. Водолей и 



 

 

               

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект «Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на територията на Община 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. 

ЦДГ „Първи юни”, гр. В. Търново. Ремонтирани покривните конструкции и 

хидроизолирани сградите обект на интервенция. 

• Изградени инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни 

източници в ОУ „Хр. Смирненски”, с. Водолей и ОУ „Хр. Ботев”, с. Ресен, общ. 

В. Търново 

• Повишено качеството на живот на децата в неравностойно положение в т.ч. 

етническите малцинства включително ромите. 


