Отчет за СМР по проект: BG161PO001-1.1.09-0039 „Създаване на съвременна
образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на
мерки за енергийна ефективност”
ОУ „Ран Босилек”
Част АС – Изцяло е изпълнена топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 10см..
Завършено е изцяло фасадното грундиране и боядисване. Подменена е дървената дограма с
нова алуминиева дограма. Изпълнена е изцяло топлоизолация и хидроизолация по покрив.
Топлоизолацията е изпълнена с XPS 10см. върху него циментова замазка 4 см. и един пласт
хидроизолация. Изпълнени са предстенни обшивки с изолация по стени в партер, сутерен и
скриване на вертикални щтрангове, обръщане по рамки на прозорци и бояджийски работи.
Монтират се водосточните тръби дефектирали от обледяването. Поставени са подпрозоръчни
дъски при съществуващата не подменена дограма.
Част ОВ - Преустройството на отоплителната инсталация на училището е изцяло завършено.
Изградена е нова тръбна мрежа, към която са присъединени предвидените по проекта нови
отоплителни тела. Топлоизточник на инсталацията е нов котел на нафта, който е оборудван
допълнително с автоматика за по часово управление на отоплителните кръгове. Извършени са
проби и пусково настроени дейности по котела. Като цяло, системата към момента
функционира много добре и всички отоплителни тела се загряват нормално. Монтирани са
изолациите по щранговете и са облечени с гипсокартон за по добър естетичен вид.Всичко
предвидено в проекта е изпълнено.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на четирите етажа,
направени са новите лампени излази с трипроводни кабели СВТ в PVC инсталационни канали
за открит монтаж и са монтирани новите осветителни тела. На четирите етажа е изпълнена
инсталацията по новото схемно решение, което дава възможност за комутация от всички
входове /изходи/ на класните стаи. Направени са лампените излази за осветителните тела на
стълбищата и евакуационното осветление. Направени са лампените излази за осветителните
тела над черните дъски и са монтирани осветителните тела. Подменени са осветителните тела
в санитарните възли. Изпълнено е захранването на котелното.
СОУ „Отец Паисий”
Част АС - Изцяло е изпълнена топлоизолация по външни стени с EPS пенополистерол 8 см. в
първи, втори, пети и седми корпус, включително фасадно боядисване. Извършва се фасадно
боядисване при корпус 4 – фасади 4, 5 и 6. В момента се извършва топлоизолация по външни
стени на трети и четвърти корпус. Подменена е дървената дограма с нова алуминиева в
корпуси три, четири, пет и седем, предстои подмяната в останалите корпуси. Изпълнена е
топлоизолация по покрив с каменна вата и върху нея хидроизолация с покривна мембрана на
първи, трети, четвърти, пети и седми корпуси. Предстои изпълнението на топлоизолация по
покрив с каменна вата и върху нея хидроизолация с покривна мембрана на втори и шести
корпуси.

Част ОВ – Новите абонатни станции са доставени,извършени са преустройства за
свързването им което не пречи на нормалната работа на отоплителната инсталация на
училището.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителните тела в коридорите на 1-ви, 2-ри , 3-ти и 4ти корпуси. Положени са кабелите за новите лампени излази на 2-ри и 3-ти етажи на 1-ви
корпус. Монтирани са новите осветителни тела в коридорите на1-ви етаж на 1-ви корпус, 3-ти
и 4-ти корпуси, столова. Демонтирани са старите осветителни тела във физкултурния салон в
7-ми корпус и са монтирани новите.
ЦДГ „Перуника” база 1
Част АС – Завършени са вътрешни топлоизолации по тавани и изпълнение на окачен таван
във физкултурен салон с изолация минерална вата. Изпълнена е външната топлоизолация по
стени. Изпълнена е конструкцията за слънчевите колектори. Дограмата е изцяло подменена. В
момента се изпълняват довършителни работи по обръщане прозорци, вътрешно и фасадно
боядисване и подпрозоръчни дъски.
Част ОВ – Доставено е цялото оборудване съставляващо слънчевата инсталация.На покрива
на градината са монтирани на метална конструкция слънчевите колектори. В котелното –
двата бойлера,соларната помпена група,разширителни съдове и др.Работи се по свързването
им в схема както и по присъединяването на инсталацията към водопроводната мрежа на
градината.
Част Ел – Демонтирани са старите осветителни тела в цялата градина и където е необходимо
са направени нови лампени излази. Монтирани са новите осветителни тела в корпус Г, на 1-ви
етаж в корпус А, частично в корпус В и във физкултурния салон.
ЦДГ „Явор” стара
Част АС – Дограмата е изцяло подменена. Завършени са вътрешни топлоизолации по тавани
в сутерен. Изпълнена е и външната топлоизолация по стени. Предстои: довършителни работи
по обръщане на прозорци, вътрешно боядисване, фасадна мазилка и подпрозоръчни дъски.
Част ОВ – Демонтирана е старата отоплителна инсталация на градината – тръбна мрежа и
радиатори.Изцяло е демонтирана и старата абонатна станция. Помещенията в сутерна са
почистени.Доставени са новите радиатори, бойлери,соларната помпена група и слънчевите
колектори–започват монтажни работи.
Част Ел – Не са започнали.
ОУ „Неофит Рилски” - Обекта е изпълнен с подписан Акт обр.15 и има издадено
удостоверение за въвеждане в експлоатация.

ОУ „Христо Ботев” - Обекта е изпълнен с подписан Акт обр.15;
ОУ „Иван Вазов” - Обекта е изпълнен с подписан Акт обр.15;
ОДЗ „Дъга” - Обекта е изпълнен с подписан Акт обр.15 и има издадено удостоверение за
въвеждане в експлоатация.

