ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
2014-2020 Г.
На 23.09.2020 г. в Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт в гр. Пазарджик 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 икономика и мениджмънт, гр.
Пазарджик, на Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик, на
Професионалната гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик и на Професионалната
гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов, гр. Велинград“. Договорът е на стойност
3 249 993,50 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-00017
„Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на
материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в
областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“.
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 четирите гимназии, които се предвижда да бъдат финансирани с
изпълнението на проекта, са както следва:
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт , гр. Пазарджик


Изграждане на нов физкултурен салон – новият физкултурен салон ще бъде свързан с учебния
корпус посредством топла връзка.




Изграждане на информационна система и ремонт на санитарните възли в учебната сграда;
Ремонт на откритата спортна площадка и прилежащата дворна инфраструктура;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

Професионална гимназия по механоелектротехника, гр. Пазарджик


Изграждане на футболно игрище;



Спортни площадки – за волейбол и баскетбол и подвижни врати за хандбал;



Нова писта за бягане;



Ограда на училищния двор;



Ремонт на покрива на учебния корпус.

Професионална гимназия по строителство и архитектура, гр. Пазарджик


Обновяване на общежитието з преустройство на етажите, обособяване на самостоятелни стаи
със санитарни възли, кухня и столова;



Ремонтни дейности в учебната сграда;



Обновяване на спортната площадка;



Ремонт на прилежащото дворно пространство.

Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов, гр. Велинград


Изграждане на нов физкултурен салон;



Обновяване на учебния корпус – учебни помещения, коридори, фоайета и столова;



Енергоспестяващи мерки – саниране на учебната сграда, подмяна на отоплителната инсталация
и модернизиране на осветителната уредба;



Ремонт на съществуваща масивна ограда и изграждане на нова;



Ремонтни дейности в прилежащото дворно пространство.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 59 месеца (25.01.2017 г. – 25.12.2021 г.)
Стойност на договора за БФП : 15 802 000,00 лв., от които:
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 13 083 200,00 лв.
Национално финансиране: 2 308 800,00 лв.
Собствен принос на бенефициента: 410 000,00 лв.

