ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА СТАРТИРАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ОПЕРАТИВНА
ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
На 21 май 2021 година от 9.00 ч. в Софийската професионална гимназия по
електроника „Джон Атанасов“ 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 Технологично училище „Електронни системи“ към Технически
университет – София и на Софийска професионална гимназия по електроника „Джон
Атанасов“.
Договора е на стойност 1 598 107,22 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на
проект BG16RFOP001-3.002-0016-С01 „Обновяване и модернизация на
регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материалнотехническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН
в област София-град“. 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 двете гимназии, които се предвижда да бъдат
финансирани с изпълнението на проекта, са както следва:
ТУЕС към ТУ - София









Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на учебната
сграда и на физкултурния салон на гимназията;
Цялостен ремонт и конструктивно укрепване на физкултурния салон;
Вътрешен ремонт на учебните, санитарните, общите и административни
помещения, включващ шпакловка и боядисване с латекс по стени, ремонт и
освежаване на мозаечна настилка; направа на нови настилки и облицовки,
съобразно предназначението на помещенията;
Цялостна 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;



С изпълнението на изброените дейности ще се постигне цялостна модернизация
на образователната институция.
Общата стойност на предвидените СМР за гимназията е в размер на
1 438 766,06 лв.

СПГЕ „Джон Атанасов“








Топлоизолиране и ремонт на покрива на гимназията;
Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания чрез
изграждане на асансьор, монтиране на платформи с наклонено движение и
адаптиран санитарен възел на всеки етаж;
Надграждане на КИП и автоматика на абонатната станция с монтаж на датчик за
външна температура и нови настройки и доизграждане на циркулационен клин
от вътрешната водопроводна инсталация под топлата връзка;
Изграждане на нова мълниезащитна инсталация;
Изграждане на ново дворно осветление, изграждане на външна канализация за
отводняване на двора, подмяна на повредени плочници и бордюри, подобряване
на прилежащото дворно пространство (преасфалтиране на двора) и ремонт на
външна спортна площадка.

Общата стойност на предвидените СМР за гимназията е в размер на
478 962,60 лв.

Срок на договора за БФП (за целия проект): 59 месеца (09.01.2017 – 09.12.2021 г.)
Стойност на договора за БФП: 13 127 000,00 лв.
Финансиране от ЕС - ЕФРР: 11 122 249,98 лв.
Национално финансиране: 1 962 750,02 лв.

