ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
2014-2020 Г.
На 14.11.2019 г. от 10.00 ч. в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Васил Левски“ в гр. Варна се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартирането
на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на
СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Варненска търговска гимназия
„Георги Стойков Раковски, гр. Варна и Професионална гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Васил Левски“, гр. Варна“ Договорът е на стойност 2 080 920 лв. с вкл. ДДС и е сключен
в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-00019 „Обновяване и модернизация на регионалната
образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни
професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и
Шумен“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в
Република България“.
Основните дейности в двете гимназии, които се предвижда да бъдат финансирани с
изпълнението на проекта, са както следва:
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Васил Левски“, гр. Варна


Учебен корпус 1 и топли връзки с Физкултурен салон и с Учебен корпус 2 – изпълнение на
енергоспестяващи мерки – топлоизолация и подмяна на дограма; ремонт покриви; вътрешен
ремонт на кабинети, класни стаи; в коридори и фоайета – боядисване стени и тавани, подмяна
на врати, ремонт настилки; санитарни възли – ремонт на помещенията на всички етажи,
включително подмяна на ВиК инсталацията, ще се изпълнят необходимите дейности за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение; ремонт на ел.
инсталация; пожароизвестяване; звънчева инсталация; ще се установят и отстранят причините
за слягане на земната основа и ще се възстанови целостта на зидарията по височина в
северозападния ъгъл на сградата;



Физкултурен салон - изпълнение на енергоспестяващи мерки – топлоизолация по външни
стени, топлоизолация покрив и подове сутерен; ремонт покрив; санитарен възел – цялостен
ремонт на помещението и подмяна на водопроводната инсталация;




Цялостен ремонт на сграда учебни работилници;
Ремонт на оградата на училището и прилежаща дворна инфраструктура – изграждане частично
на ограда по уличната граница на дворното пространство и частично изграждане – по
вътрешните граници – с обща дължина 250 м. л., включително разчистване на храсти, дънери и
дървета; външно осветление за спортна площадка; подмяна на ограда спортна площадка,
включително доставка и монтаж на аксесоари за 2 игрищата – за баскетбол и хандбал – кошове,
мрежа и др.; частичен ремонт на дъждовна канализация в близост до УК1;



Предвидена е доставка на компютърна техника и интерактивни дъски.

Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски, гр. Варна


Предвижда се цялостен ремонт на учебен корпус - ремонт на покриви, включително
мълниезащитна и заземителна инсталация; фасадна реставрация на основна сграда;
проектиране и изпълнение на котелно; подмяна на отоплителната инсталация; изграждане на
студозахранване и климатизация; енергоефективни мерки - полагане на вътрешна
топлоизолация на външни стени, частична подмяна на дограма и врати на сградата; подмяна на
електроинсталацията и осветлението; подмяна на ВиК инсталацията – външна и вътрешна;
преместване на съществуващи външни тоалетни и изграждане на ново санитарно помещение в
учебен корпус; вътрешен ремонт на помещения - подмяна на интериорни врати, ремонт стени,
подмяна на подови настилки, подмяна на окачени тавани; изпълнение на мерки за осигуряване
на достъпна архитектурна среда; пожароизвестителна инсталация;



Възстановяване и ремонт на ограда при съществуващи външни тоалетни;



Ремонт и проверка за укрепване на физкултурен корпус - изпълнение на мерките по енергийна
ефективност; обновяване и ремонт на административни помещения, библиотека, складови
помещения, лекарски кабинет, съблекални помещения – вътрешен ремонт и подмяна на
инсталациите;



Ремонт на външна спортна площадка;



Реставрация на съществуващ Народен паметник – външна дворна чешма;



Предвидено е оборудване и обзавеждане на класните стаи и кабинетите.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 43 месеца (27.02.2017 г. – 27.09.2020 г.)
Стойност на договора за БФП : 15 574 000,00 лв., от които:
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 13 093 400,01 лв.
Национално финансиране: 2 310 599,99 лв.

