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“Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за 
енергийна  ефективност в СОУ „Л. Каравелов”, Община Копривщица”, който 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Реги-
онално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдър-
жанието на публикацията се носи от ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официал-
ното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

19

19
 СОУ  “ Любен Каравелов” 



На 13.12.2010 г. Община Копривщица подписа 
с Министерсвото на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
програма „ Регионално развитие”/ ОПРР/  Договор за 

безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: 
„ Въвеждане на мерки за енергийна ефективност  
в СОУ „ Любен Каравелов”, община Копривщица”, 

регистрационен номер: BG161PO001/4.1-03/2010/035.

Общата  стойност на проекта възлиза на 738 583,72 лв. 
/седемстотин тридесет и осем  хиляди петстотин  

осемдесет и три лева  и седемдесет и две стотинки/. 
Предоставената от  Договарящия орган  безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРР е в размер на 621 063,00 лв. 
/шестотин двадесет и една хиляди шестдесет и три 
лева/, а  собственият принос на община Копривщица-  

117 520,72 лв. /сто и седемнадесет хиляди петстотин и 
двадесет лева и седемдесет и две стотинки/.

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Цели на проекта:

- Подобряване на енергийната ефективност и 
намаляване на разходите за енергия на единственото  

в общината СОУ „Любен Каравелов”, гр. Копривщица, 
посредством внедряване на енергоспестяващи мерки.

- Подобряване качеството на жизнената и работна 
среда и осигуряване  протичането  на ефективен 

образователен процес;

Изпълнението на дейностите за енергийна ефективност  
целят прилагането на мерки, водещи до намаление 

на енерго-потреблението и свързаните с това вредни 
емисии на газове. Целите на проекта  ще бъдат постигнати 

чрез изпълнение на заложените препоръки в доклада 
за енергийна ефективност на сградата на училището, 
в частност: топлинно изолиране на стени, подмяна на 

дограма, топлоизолация на покрив, топлоизолация 
на под към външен въздух, подмяна на отоплителната 

инсталация и ремонт на котелното стопанство.

В рамките на проекта ще бъдат 
изпълнени следните дейности:

Дейност 1:  Подготовка, организация 
 и управление 
 изпълнението на проекта

Дейност 2:  Избор на изпълнители за СМР 
 и външни услуги

Дейност 3:  Извършване на мерки за 
 енергийна ефективност и 
 свързаните с тях 
 строително-монтажни работи 

Дейност 4:  Осъществяване на строителен 
 надзор и  авторски надзор

Дейност 5: Публичност и визуализация 
 на проекта

Дейност 6:  Одит на проекта

Очаквани резултати от проекта: дългосрочно 
подобряване на образователната 

инфраструктура,  на качеството и обхвата на  
образованието  в община Копривщица. 


