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Представиха проекта за реконструкция и обновяване на Професионалната
гимназия
Проект № BG16RFOP001-3.002-0027-C01 "Реконструкция и обновяване на
материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.
Карнобат" официално бе представен на 30 май, когато се проведе встъпителна
пресконференция. Той се финансира по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.
ПГССЛП е училище с над седемдесетгодишна история, с традиции в подготовката на
квалифицирани кадри, но в същото време състоянието на материалната база в учебното
заведение е крайно незадоволително. Нужни са интегрирани действия, включващи конкретни
мерки за енергийна ефективност, както и ремонтиране на учебни сгради и дворното
пространство. Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост е
единственото
средно
училище на територията на
община Карнобат, което
предлага дневна, задочна и
самостоятелна форма на
обучение. Обновяването и
модернизирането
на
професионалната гимназия
ще подобри условията за
провеждане на качествен
учебен процес, ще осигури
необходимото
образователно
ниво
и
квалификация на работната
сила.
Общата
стойност
на
проекта е 1 299 999,70 лв.,
в това число европейско
съфинансиране
(от
Европейския фонд за регионално развитие) - 1 104 999,75 лв. и национално съфинансиране (от
националния бюджет по ОПРР 2014-2020) - 194 999,95 лв. Договорът за изпълнение на
дейностите, които ще продължат до 12.06.2019г., бе подписан на 12.12.2016 г.
Най-вероятно ще се наложи и съфинансиране от страна на общината, в размер на около 10%
от проекта, сподели по време на пресконференцията кметът Георги Димитров. Той бе
категоричен, че каквото зависи от общинското ръководство и от Общински съвет ще бъде
направено, за да се покрие очаквания дефицит от средства. "Ще направим необходимото, за да
приключим проекта успешно и да се поздравим с реновирана и обновена професионална
гимназия. От учебното заведение зависи бъдещето на общината. То осигурява кадри за нашето
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селско стопанство и преработваща промишленост. Имаме капацитета, силите, възможностите,
ще намерим ресурс и ще реализираме проекта", каза кметът. Той пожела успех на екипа, който
ще има за задача да доведе до успешен финал начинанието. Негов ръководител е Жельо
Георгиев, координатор - Желко Дерменджиев, за техническата част отговаря инж. Златина
Георгиева, а за счетоводните дейности - Маргарита Гатева.
Проектът включва цялостно обновяване на училището, включително прилежащите
дворни
пространства,
доставка
и
монтаж
на
оборудване и
обзавеждане,
саниране
на
сградата
за
повишаване на
енергийната
ефективност.
За интервенция
са предвидени
училищна
и
спомагателна
сгради
с
медицински
кабинет
и
училищен стол, физкултурния салон, спомагателна сграда с учебни кабинети, парна централа.
Заложено е и закупуване на оборудване и обзавеждане за учебни кабинети, лаборатории и
зали по практика, както и селскостопанска техника, трактор и автомобил. Автопаркът на
ПГССЛП е технически и морално остарял. Наличните трактори са закупени през периода
1969-1970 год.
Със закупуването на съвременно оборудване и обзавеждане се цели създаване на
модернизирана учебна среда за професионално образование, съгласувано с бизнеса,
отговаряща на съвременните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
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