ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 28.09.2020 г. от 9,00 ч. във Варненската търговска гимназия „Г. С. Раковски“ в гр. Варна ще
се проведе официална церемония по повод приключване на строителните дейности и откриването на
обект „Модернизация на образователната инфраструктура – ремонт на Варненска търговска
гимназия „Г. С. Раковски“.
Проектът е осъществен 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“.
Главната цел на проекта е създаване на условия за модерни образователни услуги чрез цялостно
обновяване на образователната инфраструктура на Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“,
гр. Варна.
Сградата на учебния корпус на гимназията е част от групов паметник на културата с местно
значение.
Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за СМР са:


Изпълнение на мерки за енергийна ефективност;



Основен ремонт на покривите;



Цялостен ремонт на вътрешните инсталации - отоплителна, електроинсталация и ВиК;



Цялостен вътрешен ремонт на сградите на учебен корпус и физкултурен салон;



Ремонт на спортна площадка;



Преместване на съществуващи външни тоалетни - изграждане на нови санитарни помещения в
учебния корпус;



Фасадна реставрация и реставрация на дворна чешма;

С изпълнението на договора бяха създадени условия за достъп на хора с увреждания като на 1-вия
етаж е адаптиран санитарен възел и е осигурен достъп до първо ниво на сградата на учебния корпус.

Общата стойност на строително-ремонтните дейности възлиза на 1 174 527 лв., от които 1 127 160
лв. са европейско финансиране, а останалите средства в размер на 74 367 лв. са собствено финансиране
на Министерството на образованието и науката.
Община Варна, с Решениe № 243-3 от Протокол 6/13,14.07.2020 г. на Общински съвет – Варна,
финансира ремонт и обновяване на останалите извън проекта части от дворното пространство на обща
стойност 127 375 лв. за да се постигне надграждане на проектните дейности и цялостния облик и
модернизацията на образователната институция.
Срок на договора за БФП (за целия проект): 43 месеца (27.02.2017 г. – 27.12.2021 г.)

