Прессъобщение за проведена официална церемония
„Първа копка“ – Асеновград
публ. 03.12.2020 г.
Нa 27.11.2020 г., в двора на Професионална гимназия „Цар Иван Асен II“,
град Асеновград беше проведена официална церемония „Първа копка“ за ефективния
старт на проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура”,

процедура

BG16RFOP001-3.002-0005-С01

„Подкрепа

за

професионалните училища в Република България”.
Церемонията беше открита от директора на ПГ „Цар Иван Асен II“ – Йордан
Диков, който изрази радостта си, че гимназията ще има възможност да подобри
условията, средата и възможностите за обучение. Бяха посочени основните дейности,
които се очаква да се изпълнят по проекта в гимназията, а именно:
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.

Общата стойност на сключения договор за проектиране и изпълнение на СМР в
ПГ „Цар Иван Асен II“, град Асеновград и ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“, гр. Пловдив
възлиза 4 058 345 лв.
Гости на церемонията бяха: инж. Стоян Димитров, заместник-кмет на община
Асеновград, инж. Петър Петров, заместник-кмет на община Асеновград, пиар на община
Асеновград, Стоян Натов – управител на фирмата изпълнител „НСК ИНЖЕНЕРИНГ
ГРУП“ ЕООД, екип на местната телевизия ТВ САТ КОМ – Асеновград,
непедагогическия персонал на гимназията.
Събитието приключи с церемониална „първа копка” в двора на гимназията и с
пожелания за успешно изпълнение и приключване на проекта.

