ОБЩИНА КАРНОБАТ

„Първа копка“ по проект за модернизация на Професионална гимназия по
селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат

На 28 ноември 2017 г. община Карнобат даде ефективен старт на изпълнението на
проект: №BG16RFOP001-3.002-0027-C01„Реконструкция и обновяване на материалната
база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр.
Карнобат” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“. На церемонията „Първа
копка“, провела се в двора на учебното заведение, присъстваха кметът на община Карнобат
Георги Димитров, директорът на ПГССЛП – Бисерка Атанасова, ръководителят на проекта Жельо Георгиев, представители на фирмата изпълнител на СМР, на строителния надзор,
медии, учители, ученици и граждани. Проектът е насочен към подобряване на материалната
база на Професионалната гимназия. В тази връзка ще бъдат обновени и модернизирани
основните сгради, в които се води учебен процес, извършен основен ремонт на физкултурен
салон, ще бъде доставено оборудване, обзавеждане, трактор и учебен автомобил.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за предоставяне на качествени
образователни услуги чрез подобряване на инфраструктурата на ПГССЛП. След проведени
процедури за изпълнител на СМР е избран Консорциум „Карнобат 2017“, гр. Бургас. За дейност
строителен надзор – „Мултиплекс инженеринг“ ЕООД, гр. София. Общата стойност на проекта
е 1 299 997,70 лв.
Ефективният старт на строителните
дейности дадоха кметът Георги Димитров,
директорът на ПГССЛП - Бисерка
Атанасова и ръководителят на проекта –
Жельо Георгиев, полагайки
първото
изолационно платно на фасадата на
учебното заведение. С пожеланието за
здраве, ползотворен труд и успех
директорката ливна менче с вода.
Пред присъстващите кметът Димитров пое
ангажимент дейностите по проекта да
бъдат финализирани до 15 септември 2018
г., за да могат учениците да започнат годината в обновената и модернизирана сграда. Г-н
Димитров заяви, че Професионалната гимназия е бъдещето на карнобатската икономика,
защото в нея се подготвят кадрите, които ще се грижат за създадените лозови масиви, за
овощните градини и ще работят в преработвателните предприятия.

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0027 „Реконструкция и обновяване на
материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат”, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от община Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

