
 

  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 
’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 

Проект и главна цел: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище                       

"Проф. д-р Асен Златаров", находящо се в УПИ I-за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч“ 

Договор  № BG06RDNP001-7.002-0029-C01  от 10.05.2019 г.  

Обща стойност:  966 435,59 лв., от които  
821 470,25 лв. европейско  и  
144 965,34 лв. национално  
съфинансиране 
 
Бенефициент: ОБЩИНА ГОДЕЧ 
Начало: 10.05.2019 г.  

Край:     10.05.2022 г. 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 



Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И 
ОБЗАВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ с 

№ BG06RDNP001-7.002-0029  от 10.05.2019 г. 
 
На 10 май 2019 година Община Годеч подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0029-С01 по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на 

училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в  УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“ с ДФ Земеделие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по  подмярка 
7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Дейностите, които ще бъдат реализирани по проекта са следните: 
Част АС 
1. Демонтажни работи –  

- демонтаж на дървена ламперия, на фаянсова облицовка и основа по стени и подове в санитарни помещения, в мокри помещения, демонтаж на интериорни врати; извозването 
им на депо за отпадъци; 
2. Стени и тавани – облицовки и боядисване –  

- доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени, на фаянс по стени; вътрешно обръщане на врати, вътрешна фина шпакловка, боядисване на стени и тавани с варов 
латекс; 
3. Настилки и замазки – 

-  доставка и полагане на изравнителна циментова замазка по подове, доставка и полагане на хидроизолационна основа под настилки в мокри помещения; доставка и полагане 
на цокъл от гранитогрес; 
4. Дограми –  

- доставка и монтаж на вътрешни интериорни врати  
5. Рампи за хора в неравностойно положение –  

- ръчен изкоп в земни почви, извозване на земни маси, доставка и направа на бетон за стени и основи, на антизамръзваща подова подложка, доставка и полагане на изравнителна 
замазка, на термо лющен  гранит на плочи, доставка и полагане на тактилна настилка за рампа, доставка и монтаж на метален парапет за рампа; 

 
Част ВиК 
1. Вътрешни мрежи – демонтаж 

- демонтаж на поцинковани тръби, на спирателен кран, на устройство за тоалетно казанче, просичане на отвори за инсталации, направа на улеи за инсталации; демонтаж на 
съществуващи ВиК инсталации; 

- направа на нови връзки със съществуващи водопровод и канал; 
 
2. Сграден водопровод – 

- доставка на полипропиленови  тръби, укрепването им, доставка и монтаж на топлоизолация за полипропиленови тръби, доставка и монтаж  на спирателен кран, бойлер, 
водопроводни елементи; 
 
3. Канализация –  

- доставка и монтаж на PVC тръби за канализацията и направа на канализационната система с всички елементи; 
 
Част Ел 
1. Електрически табла и оборудване 

- доставка, изграждане и монтаж на схеми, табла и всички необходими аксесоари; 
2. Кабели, проводници и тръби 

- доставка и изтегляне на кабели, доставка и монтаж на тръби; 



3. Осветителна инсталация –  
- доставка и монтаж на осветителни тела; 

4. Контакти, ключове и принадлежности – 
- доставка и монтаж на контакти, ключове, на бойлерно табло, доставка и монтаж на детектор с индикация на движение и осветеност; 

5. Инсталационни работи и изделия –  
- доставка и монтаж на разклонителна кутия, доставка и монтаж на подово отопление; 

 
            Част ВП 

1. Благоустрояване на дворното пространство – 
- демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, демонтаж на съществуващи спортни съоръжения, демонтаж на метални пана на съществуваща ограда, разбиване на 

съществуваща ограда, извозване на бетонови отпадъци и съществуващи спортни съоръжения;  
- изкоп в земни почви, извозването им, извозване на стара тротоарна настилка; 
- доставка на трошено-каменна подложка и на пясък, полагане на трошено-каменна основа и валиране; 
- доставка на земновлажен циментов разтвор; 
- доставка и монтаж на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови блокчета, доставка и монтаж на градински бордюр и на уличен бордюр от вибропресовани бетонови 

блокчета; доставка и монтаж на тактилни бетонови плочи; 
- доставка и монтаж на външна настилка с плочи от термолющен гранит; 
- доставка и монтаж на стъпала и чела от термолющен гранит при вход стълби на сградата; 
- кофраж на нова ограда, армировка  и бетониране на нова ограда; 
- доставка и полагане на метални пана за ограда, доставка и монтаж на метална решетъчна врата за пешеходци и за автомобили; 
- доставка и полагане на ударопоглъщаща  каучукова настилка; 
- фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, извозване на асфалтобетон; 
- полагане на битумен разлив, биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт, доставка и полагане на плътен асфалтобетон; 

 
2. Игрище за мини футбол и баскетбол –  

- изкоп в земни почви за ивичен фундамент, извозване на земни почви; 
- направа на кофраж и арматура, доставка и полагане на бетон; 
- фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, извозване; 
- насип от трошенокаменна маса, битумен разлив, биндер с асфалтобетон за изравнителен пласт, втори битумен разлив; 
- доставка и полагане на акрилна разливна настилка, доставка и полагане на телена мрежа плетена за ограда, доставка и полагане на метални колонки за ограда; 
- доставка и монтаж на метална решетъчна врата за игрище, доставка и монтаж на врати за мини футбол, комбинирани с баскетболен кош; 

 
 
3. Електрически инсталации – 

- електрически табла и заземителна инсталация – доставка и монтаж на разпределителни табла съгласно схема, на разпределителни табла съгласно схема  Заземителен кол 
за стълбове за осветление и за табло; 
 

- кабели и проводници – доставка и изтегляне на кабел съобразено съгласно схемите на проекта, за осветление и за височината на стълбовете; 
- полагане на тръби – доставка и полагане на гофрирана усилена тръба, доставка и полагане на PVC лента върху тръби на подземно кабелно трасе; 
- кабелни трасета – трасиране на кабелни линии, изкоп за кабелни линии 0,4/0,6 м и зариване; 
- осветителна инсталация – доставка и монтаж на парково осветително тяло, стълб с височина 7 м, с вградена кутия с клеморед за разклонение; 

 



4. Оборудване двор –  
- доставка и монтаж на комбинирано спортно съоръжение за тренировки на открито: лост за набиране, шведска стена, ръкоход и успоредка;  
- доставка и монтаж на фитнес уред „Гръбен тренажор“; 
- доставка и монтаж на фитнес уред двоен тренажор за талия;  
- доставка и монтаж на фитнес уред въздушно ходене; 
- доставка и монтаж на фитнес уред преса за гърди комбиниран;  
- доставка и монтаж на фитнес уред крос тренажор; 

 
 
 
 
 
 


