ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 27.11.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в гр.
Асеновград 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 механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ - гр.
Асеновград и Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ – гр. Асеновград. Договора
тойност 4 058 345 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура
чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални
гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Кърджали и Смолян“.
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“.

Средствата за цялостно обновяване на Професионалната гимназия „Цар Иван
Асен II“ – гр. Асеновград са в размер на 1 790 000 лв.
Основните дейности, които се предвижда да бъдат финансирани в
гимназията с изпълнението на проекта, са както следва:
1. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност – пълна топлоизолация на
подпокривно пространство в учебен корпус и цялостно изолиране на фасада и вътрешна
топлоизолация на подпокривно пространство в корпус „Работилници“;
2. Цялостна подмяна на отоплителната инсталация в учебен корпус и корпус
„Работилници“;
3. Цялостна подмяна на ВиК инсталацията в корпус „Работилници“;

4. Подмяна на електроинсталацията в учебен корпус и корпус „Работилници“
5. Вътрешен ремонт в учебен корпус, физкултурен салон и корпус „Работилници;
6. Частична подмяна на дограма и частичен ремонт на фасади в учебен корпус и
цялостна подмяна на дограма в корпус „Работилници;
7. Подмяна на подови настилки и врати на стаи, дирекция, канцелария и хранилища
към стаи в учебен корпус.
8. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания – изграждане
на асансьор към учебния корпус, както и адаптирани санитарни възли на всеки етаж.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 54 месеца (21.06.2017 – 21.12.2021 г.)
Стойност на договора за БФП: 14 086 000,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 11 922 099.98 лв.
Национално финансиране: 2 103 900.02 лв.

