
 
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с 

полудневна детска градина”, 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. 

 

 

      
EВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА               

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ         Схема за безвъзмездна финансова помощ 

Инвестираме във Вашето бъдеще     BG161PO001/1.1.-01/2007                                                         
 

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, 

допринасяща за развитието на устойчиви  

градски ареали” 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

ПРОЕКТ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОУ „БАЧО КИРО” С ПОЛУДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА” 

BG161PO001/1.1.-01/2007/012 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013, съфинансирано от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

 На 16.07.2008 г. се сключи договор между Община Велико Търново и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Реконструкция и 

модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина” 

 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 в сградата 

на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина; намаляване на общите разходи за енергоносители чрез 

преустройство и модернизация на отоплителната инсталация и газификация на котелната централа на училището и 

свързаната с него полудневна детска градина; осигуряване на рентабилна образователна инфраструктура чрез 

ремонт на основната сграда на ОУ „Бачо Киро”, топла връзка между всички корпуси на учебното заведение 

/училище и полудневна детска градина/, както и ремонт на покривната конструкция; модернизиране на работната 

среда в образователното заведение чрез реконструкция и подмяна на оборудването в класните стаи, физкултурни 

салони и освежаване на прилежащите открити пространства; подобряване на хигиенно-санитарните условия чрез 

ремонт и обновяване на училищната кухня и столова и санитарните възли; улесняване достъпността за хора с 

физически увреждания. 

Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 1 815 413,85 лв. с 

продължителност  18 месеца, приключващ на 15.01.2010 г. 

 В процеса на осъществяване на проекта са: 
• извършена газификация, преустройство котелна инсталация, електро, вентилация и 

вътрешна отоплителна инсталация, вкл: 

-  поставени 204 бр  радиатори, 15 бр. вентилаторни конвектори;  

- монтирани 2358 м. тръби по разпределителната мрежа и 142 м. в котелното помещение; 

- монтирани 2 бр. котли с 8 бр. помпи; 

• монтирани 1243 м² нови РVС прозорци и 810 м. подпрозоречни дъски; 

• изградена  2576,0 м². външна топлоизолация; 

• напълно ремонтирани  актовата зала, физкултурните салони,  класните стаи, коридори, 

административен сектор, столова и кухненски блок, вкл. 

- шпакловани и боядисани 10 896 м² стени и тавани, поставен 3150 кв.м. ламиниран паркет;  

- подменени 68 бр. врати и 410 бр. осветителни тела; 

- ремонтирани  1800 м²  дървена ламперия; 

• изцяло ремонтирани 34 бр. санитарни възли. 

 Постигнати резултати: 

• повишена енергийна ефективност и намаляване на месечните разходи за енергоносители; 

• модернизирана и обновена образователна инфраструктура; 

• подобрени хигиенно – санитарни условия в училището; 

• благоустроен външен двор със зелени площи и реконструирани спортни площадки; 

• среда достъпна за хора с различни физически увреждания   


