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Обща цел: 

Подобряване на образователната 
среда за осигуряване на равен 
достъп до качествено и модерно 
професионално обучение 

 
 



Специфични цели: 

Прилагане на мерки за енергийна ефективност 
в сградата на ПГЗ „Стефан Цанов“ за постигане 
на оптимална икономия на енергия; 

Подобряване на материално-техническата база 
в училището; 

Осигуряване на достъпна среда за хора с 
увреждания; 

Осигуряване на пълноценна интеграция и 
социализация на ученици от различни етноси; 

 

 
 



Целеви групи и крайни бенефициенти: 

 

 478 настоящи ученици в училището; 

 38 броя педагогически персонал; 

 14 броя помощен персонал; 

Всички бъдещи възпитаници на училището; 

 
 



Дейности по проекта: 

Дейност 1. Организация и управление – 
определен е екип за организация и управление 
на проекта, който ще гарантира ефективното и 
качествено изпълнение на проектните дейности. 
Екипът е съставен от ръководител, координатор, 
счетоводител и технически сътрудник. Това са 
общински експерти с опит в управлението и 
отчитането на инвестиционни проекти. 

 
 



Дейности по проекта: 

Дейност 2. Информиране и публичност 

Избран е изпълнител на дейността – „Консултал“ 
ЕООД, с който е сключен договор. Дейността се 
изпълнява съобразно изискванията, описани в 
Единен наръчник на бенефициента за прилагане 
на правилата за информация и комуникация. 
Мерките за публичност и информация включват 
дейности за популяризиране приноса на 
Европейският съюз, Европейския фонд за 
регионално развитие и Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 



Дейности по проекта: 

Дейност 3. Инженеринг 

Сключен е договор с избрания изпълнител на 
дейността – „Кнежа 2017“ ДЗЗД. Дейността се 
изпълнява чрез инженерингов подход, обхващащ 
работно проектиране и последващо изпълнение 
на СМР при непрекъснато осъществяване на 
авторски надзор от страна на проектанта. 
Проектирането е изпълнено.  



Дейности по проекта: 

Изготвения работен проект е преминал през 
всички съгласувателни институции. Същият е 
одобрен от Главният архитект на общината. За 
обекта вече има издадено и влязло в сила 
разрешение за строеж. Предстои изпълнението 
на СМР.  



Дейности по проекта: 

По време на СМР ще се извършат следните 
дейности: 

Мерки за енергийна ефективност – 
топлоизолация по фасадни стени, подмяна на 
съществуваща стара дограма, изолация на под, 
слънчеви колектори и инсталация за БГВ, 
ремонт на отоплителната инсталация, 
подмяна на осветителни тела с нови 
енергоспестяващи; 



Дейности по проекта: 

Ремонт на вътрешна ел.инсталация; 

Ремонт на вътрешна канализационна мрежа; 

Ремонт на компрометирана вътрешна мазилка, 
шпакловка и боядисване на тавани и стени; 

 



Дейности по проекта: 

Основен ремонт на санитарните помещения и 
обособяване на санитарен възел за хора с 
увреждания; 

Вертикална планировка на прилежащото 
пространство – ремонт на тротоарните плочи, 
монтаж и обособяване на места за сядане, 
монтаж на външни осветителни тела и 
подмяна на настилката на главното стълбище;  



Дейности по проекта: 

Дейност 4. Извършване на оценка на 
съответствието на инвестиционния проект и 
осъществяване на независим строителен 
надзор при изпълнение на инженеринг 

Дейността се изпълнява от „Еврострой РН“ ЕООД. 
Изпълнителят изготви комплексен доклад за 
оценка на съответствието на работния проект. 
Същият ще изпълнява функциите на строителен 
надзор по време на изпълнението на СМР.  



Дейности по проекта: 

Избраният изпълнител ще отговаря за 
извършване на проверки на изпълнените 
количества СМР, качеството на влаганите 
материали, както и ще проверява и подписва 
всички актове за отчитане на извършените 
работи, ще контролира прилагането на 
безопасни и здравословни условия на труд. 



Дейности по проекта: 

Дейност 5. Доставка и монтаж на оборудване и 
обзавеждане 

За изпълнението на дейността са избрани двама 
изпълнители, с които са сключени договори. 
Фирма „Кан-учтехспорт България“ ООД ще 
извърши доставката и монтажа на 
обзавеждането в училищната сграда, а „Смарт 
бизнес къмпани“ ЕООД ще достави и монтира 
оборудването.  



Дейности по проекта: 

С изпълнението на тази дейност част от 
класните стаи и учебните кабинети ще бъдат 
обзаведени с нови мебели и нова техника, което 
ще превърне учебните места в модерно и 
приятно място за преподаване и усвояване на 
нови знания. Така ще се подобри материално-
техническата база в училището, ще се създадат 
условия за провеждане на модерен и ефективен 
учебен процес. 



Дейности по проекта: 

Дейност 6. Финансов одит 

Изпълнителят, който ще извърши независим 
финансов одит на всички дейности е 
„Счетоводство и одит“ ЕООД. Извършването на 
независим одит на проекта е задължително 
изискване. Одиторите ще изготвят финален 
одиторски доклад, който е своеобразна оценка за 
отчитане на вложените средства и качественото 
и финансово отговорно управление на проекта. 



Дейности по проекта: 

Изразяването на независимо одиторско мнение 
по всички аспекти на финалния финансов отчет 
по проекта ще удостовери допустимостта, 
целесъобразността и законосъобразността на 
разходите, както и отчитането им с релевантни 
разходооправдателни документи. 



Необходимост от реализацията на проекта: 

 Ниска енергийна ефективност, поради която през 
зимния сезон не може да се създаде нормативно 
установения топлинен комфорт в учебните 
помещения; 

 Незадоволително състояние на материално-
техническата база в училището; 

 Удовлетворяване нуждите и на хората с 
увреждания, които биха искали да посещават 
училището, чрез осигуряване на достъпна среда за 
тях. 

 



Очаквани резултати от изпълнението на 
проекта: 

Постигане на цялостна модернизация на 
образователната инфраструктура; 

Подобрена енергийна ефективност на 
училищната сграда; 

Минимизиране на разходите за електро и 
топлоенергия и намаляване на вредните 
газове в атмосферата; 



Очаквани резултати от изпълнението на 
проекта: 

Осигуряване на равен достъп до образование; 

Обновени и модернизирани класни стаи и 
коридори и превръщане на училището в 
привлекателно място за труд и обучение; 



 

 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
 


