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ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ (преди)
ПРОЕКТ
№ BG16RFOP001-1.016-0002
„Инвестиции в съвременна образователна
инфраструктура в община Габрово“
ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА
ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ (бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“ - преди)
ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ
№ BG16RFOP001-1.016-0002-С01/23.12.2016 г.
Анекс № BG16RFOP001-1.016-0002-С02/13.09.2018 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП
№ BG16RFOP001-1.016 „Изпълнение на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020 – Габрово“

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
4 700 352,62 лв., от които:
3 400 000,00 лв. съфинансиране от ЕФРР
600 000,00 лв. национално съфинансиране
700 352,62 лв. принос на Община Габрово
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
23.12.2016 г. – 23.06.2019 г.

ПРОЕКТЪТ ЦЕЛИ
подобряване състоянието на два обекта от
общинската образователна инфраструктура –
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“
(бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“) чрез въвеждане
на мерки за енергийна ефективност и обновяване
на материалната база.

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
(бивше ОУ „Цанко Дюстабанов“)
Изпълнител на инженеринга:
„Гипсотехника“ ООД, гр. Габрово
Стойност: 1 606 549,99 лв.

„…Без изпит не е приет никой…“

Училището е едно от първите в Габрово
след Освобождението – открито през 1882 г.
в местността „Малешковото“ и известно
като Горнокрайското училище. В него е учил
Генчо Негенцов – любимият детски писател с
псевдоним Ран Босилек. През 1945 г. е преименувано
на Народно първоначално училище „Васил
Левски“, а през 1990 г. става начално училище.

През 2018 г. е преместено в ремонтираната
сграда на закритото ОУ „Цанко Дюстабанов“ на
ул. „Христо Смирненски“ № 27. НУ „Васил Левски“
започва работа по програма „Иновативни
училища“ с Решение № 472 от 9 юли 2018 г. на
МС. На последното ниво в 3-етажния училищен
корпус се помещава Център за специална
образователна подкрепа на ученици.

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Мерките
за
енергийна
ефективност
включват полагане на фасадна топлоизолация,
подменени са дограмите, водосточните
тръби и улуците, покривът на сградата е
подновен. Вътрешните настилки са изцяло

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

подменени. Ремонтирани са всички стаи и
кабинети, физкултурният салон е освежен.
Изградени са нови инсталации, включително
пожароизвестителна, видео наблюдение и
противообледителна.

Въведена е надеждна система за енергиен
мениджмънт и сградна автоматизация
– система за управление и контрол,
осигуряваща информация за потреблението
чрез мрежа от сензори и отчитане на

енергията от външни доставчици. Обособени
са нови котелни помещения за инсталации на
природен газ. Санитарните възли са обновени,
като са предвидени необходимите помещения
за хора в неравностойно положение.

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

Благоустроени са дворните площи и са изградени
мултифункционални площадки за различни
видове спорт. Пространството около сградата
е облагородено с подходяща тревна и храстова

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

растителност. Създадени са кътове за отдих
и игра на открито. Частично е изградена нова
ограда. Осигурена е достъпна архитектурна
среда чрез рампи и два асансьора.

Приложени са оригинални дизайнерски решения
за обзавеждане и интериорно оформление на
класните стаи, кабинетите и фоайетата.
Създадена е комфортна среда за учебновъзпитателния процес чрез интерактивни

методи със съвременно оборудване. На
последното ниво в триетажния корпус е
обособен Център за специална образователна
подкрепа, който е приспособен съобразно новите
функционални изисквания на сградата.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Изпълнител на инженеринга:
„Нов стандарт 2012“ ЕООД, гр. София
Стойност: 2 486 377,62 лв.

„…На езика си до днес учим,
молим се с наслада.
Всяка слава, всяка чест
за това на вас се пада...“

През юли 1967 г. в квартал „Голо бърдо“ в Габрово
започва строеж на основно училище, а три години
по-късно е завършен.
През 1970 г. се чества годишнина от рождението
на Ленин и по този повод училището е наименовано
на него. Още през първата година заработват
15 извънкласни форми – кръжоци по математика,

физика, ракетомоделизъм, сръчни ръце, руски език,
общоучилищен хор.
На 6 декември 1990 г. с Решение № 58 Временният
изпълнителен комитет на Общински съвет –
Габрово преименува училището на „Св. св. Кирил
и Методий“. Днес то е сред най-големите и
предпочитани училища в Габровска област.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Мерките за енергийна ефективност включват
полагане на фасадна топлоизолация, подменени
са
дограмите,
водосточните
тръби
и
улуците. Покривът на сградата е основно
ремонтиран с топлоизолирани термопанели.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Поставени са соларни панели за битово-горещо
водоснабдяване. Изградени са нови инсталации
– пожароизвестителна, видео наблюдение,
противообледителна и други. Ремонтирани са
всички стаи, кабинетите и физкултурните салони.

Въведена е надеждна система за енергиен
мениджмънт и сградна автоматизация.
Управлението на температурата в стаите
се извършва чрез терморегулиращи вентили,
контролери
и
електрически
задвижки,

монтирани на част от прозорците, които ги
отварят при определен автоматичен график.
Комплексът от изпълнени мерки превърна
училището в сграда с почти нулево енергийно
потребление.

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Благоустроени са дворните площи и са
изградени мултифункционални площадки
за различни видове спорт. Осигурена е
достъпна архитектурна среда с рампа и
асансьор. Санитарните възли са обновени,

ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

като са предвидени помещения за хора
в неравностойно положение. Приложени
са оригинални дизайнерски решения за
обзавеждане и интериорно оформление на
класните стаи, кабинетите и фоайетата.

В компютърните кабинети са монтирани
прозоречни вентилационни клапи. Създадена
е комфортна среда за учебно-възпитателния
процес чрез интерактивни методи със

съвременно
оборудване.
Във
фоайетата
са оформени кътове за отдих с модерни и
комфортни мебели. Монтирани са видео екрани
за презентационни и информационни цели.
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Изготвено по договор
BG16RFOP001-1.016-0002-С02
„Инвестиции в съвременна
образователна инфраструктура
в община Габрово“, осъществен
с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие

www.eufunds.bg
www.gabrovo.bg

