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С ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ СТАРТИРАТ  

СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ ДГ "АЛЕН МАК"  
ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В 

ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 
 

 
 
На 13 юли от 15:30 ч. в двора на ДГ "Ален мак" се състоя церемония „Първа копка“ на 
обект ДГ "Ален мак" по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна 
образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. 
 
В церемонията взеха участие проф. Георги Камарашев – заместник кмет на Община Велико 
Търново с ресор строителство и управление на територията, г-жа Мариела Цонева – директор 
дирекция „Проекти и програми“, г-жа Зорница Кънчева - началник отдел „Опазване на 
околната среда“ и ръководител проект, представители на УО, екипът за управление на 
проекта, представители на учебните заведения- обекти за интервенция по проекта, 
представители на фирмата-изпълнител „Консорциум техноком“ ДЗЗД, журналисти и други 
заинтересовани страни.  
 
По време на събитието беше даден символичен старт на ремонтните работи за обекта и 
представена и информация за конкретните дейности, които се предвиждат по проекта за обект 
ДГ "Ален мак", гр. Велико Търново. 
Обща цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно 
образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура в три 
детски градини  и три училища на територията на гр. Велико Търново. 
 
Общата стойност на проекта е 8 694 068,16 лв., от които 6 705 055, 56 лв. съфинансиране от 
ЕФРР, 1 183 245, 10 лв. съфинансиране от националния бюджет и 805 767,50 лв. собствен 
финансов принос. Бюджетът за изпълнение на заложените СМР за този обект на интервенция е 
986 760,00 лв. 
 
Основните дейности са свързани с реконструкция и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградата. Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и 
инсталации, мерки за ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната влага от 
проникване на атмосферни води, основен ремонт и благоустрояване на дворното 
пространство, озеленяване, ремонт на оградата и дворните врати, създаване на достъпна среда 
за хора с увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид учебни 
заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни 
мероприятия по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, 
предвидени в енергийното обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната 
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инсталация и газификация на сградата като се запази връзката с градската топлофикационна 
мрежа.  
 
Срокът за реализация на всички дейности по проекта е до  04.04.2020г. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 


