ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
19.08.2020 г.
На 20.08.2020 г. от 10,00 ч. в Професионална гимназия по механоелектротехника, гр.
Ловеч, ще 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
Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч“. Договорът е на
стойност 1 614 963,32 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект
BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната
образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база
на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико
Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“. 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, които се предвижда да бъдат изпълнени по проекта, са
както следва:
Цялостно обновяване на административен и учебен корпус и физкултурен
салон, включващо:







Ремонт и топлоизолиране на фасадата;
Цялостен ремонт на покрив–топлоизолиране и хидроизолиране;
Цялостен вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори,
подмяна на врати, подмяна на настилки в помещенията;
Подмяна на електроинсталацията –силова и осветителна;
Подмяна на дограма;
Подмяна на В и К прибори;







Изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване;
Изграждане на заземителна и мълниезащитна система;
С изпълнението на проекта ще бъдат създадени подходящи условия за
достъп до сградата на хора с увреждания; на всеки етаж ще се обособят
адаптирани санитарни възли, а за достъп до етажите ще бъде изграден
външен асансьор;
Предвидено е изпълнението на нова асфалтова настилка за
мултифункционална спортна площадка, като полето ще е разчертано за
футбол, баскетбол, волейбол и хандбал.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 45 месеца (21.12.2016 – 21.09.2020 г.)
Стойност на договора за БФП: 18 995 800,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 16 142 349,97 лв.
Национално финансиране: 2 848 650,03 лв.

