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СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА В ЛЕВА



ОБЩА СТОЙНОСТ - 6 423 077,12 ЛЕВА

Финансиране 

от  ЕС

2 997 913,68 

лева

46,67 %

ЕФРР 

2 548 226,63 лв.

39,67 %

Национално 

финансиране 

449 687,05 лв. 7,00 %

Собствено

финансиране:

3 425 163,44 лв. 53,33 %



Безвъзмездното финансиране на проекта /от 

Европейския фонд за регионално развитие и

национално финансиране/ възлиза на

2 997 913,68 лева, представляващи

46,67 % от стойността на проекта.



ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

1. Ръководител на проекта: инж. Симона Манолова

2. Координатор на проекта: проф. Пенка Маринова

3. Финансов експерт: Ренета Тилкова

4. Технически експерт: инж. Добрин Нешев

5. Отговорник мониторинг: проф. д-р Алексей Алексеев

6. Експерт доставки: Лидия Живкова

7. Отговорник администриране – проф.д-р Виктор Златков, дм



С Решение № 657, Протокол №53/11,№22014 г.

Общински съвет - гр. Враца предоставя

безвъзмездно и безсрочно за управление на МУ -

София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ поземлен

имот, находящ се на бул. „Втори юни“ №179,

гр.Враца с площ 19 018 кв.м., заедно с построените

в него пет сгради.

Сключен е Договор № Д-19/09.04.2014г. за управле-

ние на имота между Община Враца и Медицински

университет София





СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТА ПРИ ПРИЕМАНЕТО



















Проектът предвижда обновяване на

материалната база, подобряване на

енерго-ефективността на сградния фонд,

създаване на достъпна архитектурна

среда и осигуряване на съвременно

обзавеждане и оборудване за провеждане

на модерно обучение, практика, спорт и

самоподготовка.



Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на учебната среда

за образование на студенти и

преподаватели от Медицински университет

- София, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“-

гр. Враца по професионално направление

„Здравни грижи“ чрез осигуряване на

модернизирана и рентабилна образова-

телна инфраструктура.



Подцел 1:

Обновяване на предоставената материално-

техническа база на учебния комплекс чрез

реконструкция, преустройство и модернизация

на съществуващите сгради: учебен корпус,

физкултурен салон и актова зала с библиотека,

като се обособят нови кабинети, зали за

обучение на студентите, библиотека с читалня,

физкултурен салон, включително облагородя-

ване на прилежащото дворно пространство със

спортни площадки и зони за отдих и социални

контакти.



Подцел 2: 

Намаляване на енергийните разходи и

реализация на икономии на енергия чрез

изпълнение на строителни работи по

внедряване на енергоефективни мерки,

предписани в докладите за енергийно

обследване на съществуващите сгради

учебен корпус, физкултурен салон и актова

зала с библиотека.



Подцел 3: 

Осигуряване на достъпна среда на 

студентите в неравностойно положение



Подцел  4:

Повишаване интереса на младите хора за

образование в Северозападния район и цялата

страна чрез подобряване на учебния процес

посредством доставка на съвременно

обзавеждане и оборудване, предоставящо

възможност за засилване на теоретичната и

практическа насоченост на обучението по

приоритетното направление „Здравни грижи“.



Проектна готовност

Изготвен е „Идеен проект“, който е

одобрен и съгласуван с главния архитект на

Община Враца на 23.10.2015 г. по части:

архитектура, строителни конструкции,

електро, ОС, видеонаблюдение, ПИС, СКС,

ОВК, енергийна ефективност, ВиК, ПБ,

технология, ПУСО, ПБЗ, геодезия и

паркоустройство и благоустройство след

представен комплексен доклад за оценка за

съответствие на проекта със съществените

изисквания към строежите. Издадено е

Разрешение за строеж № 232/27.10.2015 год.



Изготвен е „Работен проект“, който на

основание чл.142, ал.2 от ЗУТ на

15.06.2016 г. е одобрен от Главния

архитект на община Враца по

горепосочените части и е вписано в

издаденото разрешение за строеж

одобрението е на 15.06.2016 год.



Предвидени  дейности по проекта: 

1.  Организация, управление и отчетност 
по проекта

 Сформиране на екип за управление;

 Подготовка и провеждане на 
необходимите процедури за избор на 
изпълнители  на дейности по проекта; 

 Административно, финансово и 
техническо управление, контрол  и 
отчетност по проектните дейности.



2. Изпълнение на инженеринг

 Проектиране;  

 Изпълнение на СМР за реконструкция, 

преустройство, модернизация на 

сградите от комплекса за образование; 

 Изграждане на нови учебни зали и 

кабинети, библиотека с читалня, 

физкултурен салон; 



Изпълнение на ЕСМ, предписани в 

докладите от енергийното обследавне на 

сградите на учебния комплекс, и 

постигане на клас на енергопотребление 

„В“ за трите сгради;  

 Осигурена достъпна архитектурна среда 

за трите сгради в учебния комплекс чрез 

изграждане на асансьор за инвалиди, 

подвижни платформи и рампи;  

 Упражняване на авторски надзор;  



3. Упражняване на строителен надзор по 

време на изпълнение на инженеринга: 

 Оценка за съответствие на 

инвестиционния проект;  

 Упражняване на строителен надзор по 

време на строителството;  

4. Въвеждане на строежа в експлоатация  

съгласно предвидения в законодателството 

ред;  



5. Доставка на оборудване и 

обзавеждане: 

 Доставка и монтаж на обзавеждане; 

Столове, ученически маси, бюра, шкафове,

библиотеки, бели дъски, спортно

обзавеждане, вертикални щори с

електрическо и без електрическо

управление, учебни банки на три

амфитеатрални зали.



 Изработка, доставка и монтаж на 

стационарно обзавеждане, за дейността 

на учебния комплекс 

Учебни банки в три учебни амфитеатрални 

зали с капацитет по 92 места, подвижен 

подиум за актовата зала и плот за залата за 

хранене в учебния корпус.



 Доставка на оборудване

За подобряване на учебната среда е

предвидено доставка на 54 броя компютърни

конфигурации, принтери и мултифункционални

устройства, копирна машина, мултимедийни

проектори и екрани, разположени в учебните

зали, интерактивни дъски, информационни

екрани, монтирани на стените в различните

учебни зали на учебния корпус.



 Доставка на медицинско оборудване

Проекта предвижда доставка на дефибрилатори,
вакуум аспиратори, ларинго-скопи, инфузионни
помпи функционални електрически легла с четири
секции, преносими ЕКГ апарати, болнична количка
със сваляща се носилка, сух стерилизатор,
контейнери за стерилизация, медицински спешни
шкафове, симулатор за аускултация, тренировъчен
модел за интубация, тренировъчен модел за ЕКГ,
симулатори за травматични рани. тренировъчен
модел за хирургичен шев на ръка, модел на рамо и
ръка с техники за инжектиране, система за
затопляне на пациенти, система за нагряване на
бърз поток за инфузия, тренировъчен модел на
ръка за инжекционна практика, симулатор за
интрадермално инжектиране, симулатор за
интрамускулно инжектиране, Модел на скелет,
анатомичен модел на торс с вътрешни органи,
анатомичен модел на сърце.



Допълнителна информация : Предвидени

са енергоспестяващи мерки за подмяна на

дограма, топлоизолация на външни стени и

покрив, монтаж на нова енергоефективна

абонатна станция, монтаж на нови

отоплителни инсталации, монтаж на

соларни панели за БГВ, монтаж на нови

енергоефективни осветителни тела. Това

ще подобри енергопотреблението в

сградите от енергиен клас „G" до енергиен

клас „В”.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


