ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 10.12.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново 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 Професионална гимназия по строителство,
архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, на Професионална
гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василиевич Ломоносов“, гр.
Горна Оряховица и на Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр.
Велико Търново“.
Договора е на стойност 4 292 665 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 материалнотехническата 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 в трите гимназии, които се предвижда да бъдат
финансирани с изпълнението на проекта, са както следва:
ПГСАГ „Ангел Попов“, гр. Велико Търново








Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на училищната сграда, на
театралният салон и физкултурният салон – направа на интегрирана
топлоизолационна система;
Цялостен ремонт на покрив на театрален салон и частичен ремонт на покрив на
учебната сграда;
Вътрешен ремонт на учебните, санитарните, общите и административни
помещения, включващ шпакловка и боядисване с латекс по стени, направа на
окачени тавани, ремонт и освежаване на мозаечна настилка; направа на нови
настилки и облицовки, съобразно предназначението на помещенията;
Частична подмяна на дограма;
Изпълнение на нови сградни инсталации – ОВК, ВиК и Електрическа;






Въвеждане на мерки за пожарна безопасност, както и изграждане на нова
пожароизвестителна инсталация;
Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез
изграждане на асансьор и адаптиран санитарен възел на всеки етаж;
Освежаване на прилежащото дворно пространство;
С изпълнението на изброените дейности ще се постигне цялостна модернизация
на образователната институция.
Общата стойност на предвидените СМР за гимназията е в размер на
2 211 769 лв.

ПГТ „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново


Цялостно обновяване на учебния корпус, включващо изпълнение на мерки за
енергийна ефективност, подмяна на електро и ВиК инсталации , частичен
ремонт на покрива, цялостен вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи
и коридори, подмяна на врати, подмяна на настилки , окачени тавани и ремонт на
санитарни помещения;



Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез
изграждане на асансьор и адаптиран санитарен възел на всеки етаж;



Вертикална планировка – подмяна тротоарни плочки и бордюри около сграда и
рампа за лица с увреждания.
Общата стойност на предвидените СМР за гимназията е в размер на
873 390 лв.

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица







Цялостно обновяване на учебния корпус, включващо: фасадна реставрация;
изпълнение на мерки за енергийна ефективност – енергийно ефективно саниране
на основна сграда, сграда работилници и физкултурен салон, топлоизолация на
тавани, изграждане на нова абонатна станция за сграда Работилници;
основен ремонт на електро и ВиК инсталации, подмяна на основни и етажни
електрически табла, подмяна на силова инсталация, интернет и
видеонаблюдение, монтаж на нови осветителни тела;
цялостен ремонт на санитарни възли;
основен ремонт на покрива;








вътрешен ремонт на сградата – боядисване на стаи и коридори, подмяна на
врати, частичен ремонт на настилки в помещенията;
изграждане на мълниезащитна система и пожароизвестителна инсталация с
оповестяване, направа на нови аварийни изходи;
основен ремонт и подмяна на дворно осветление, вертикална планировка и
заустване на дъждовни води;
С изпълнението на проекта ще бъдат създадени подходящи условия за достъп до
сградата на хора с увреждания; до всеки етаж ще има достъп с асансьор и на
всеки етаж ще се обособят адаптирани санитарни възли; подовете във всички
стаи ще са на едно ниво.
В рамките на спортната площадка ще се обособят две игрища – едно за мини
футбол и едно комбинирано за баскетбол, волейбол и тенис на корт с оборудване
за съответните видове спорт.
Общата стойност на предвидените СМР за гимназията е в размер на
1 207 506 лв.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 60 месеца (21.12.2016 – 21.12.2021 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.

