ОБЩИНА КАРНОБАТ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЕКТ:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. КАРНОБАТ“
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-3.002-0027-C01, №РД02-37-296 ОТ 12.12.2016 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020,
ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG16RFOP001-3.002 „ПОДКРЕПА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ: „Реконструкция и обновяване на материалната база на
Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Карнобат
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ: 1 299 999,70лв., в това число европейско съфинансиране 1 104 999,75 лв., национално съфинансиране - 194 999,95 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца – от 12.12.2016 год. до 12.06.2019 год.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е да се създадат условия за предоставяне на качествени
образователни услуги чрез подобряване на инфраструктурата на ПГССЛП, гр. Карнобат.
Специфичните цели на проектното предложение са:
- Реконструкция, обновяване и модернизиране на материалната база на ПГССЛП, гр. Карнобат
и дворно пространство, и подобряване на достъпа на хора с увреждания на сградите;
- Подобряване на енергийните характеристики на сградите на ПГССЛП, гр. Карнобат с цел
постигане икономия на енергия;
- Повишаване качеството на образователната среда;

“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 г., 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.”.
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- Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане, повишаващо качеството на учебния
процес;
- Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Проектът цели да се създадат условия за предоставяне на качествени образователни услуги чрез
подобряване и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско
стопанство и лека промишленост гр. Карнобат. Ще бъде осигурено съвременно оборудване и
обзавеждане, което ще повиши качеството на учебния процес.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И КРАЙНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
От реализиране дейностите по проекта пряко ще бъдат облагодетелствани учениците и
персонала на предлаганата за интервенция ПГССЛП:
• Общо 437 ученици;
• Персонала на ПГССЛП – 41 човека;
• Семействата на обучаваните и на персонала от ПГССЛП.
Крайните бенефициенти са:
• Населението на община Карнобат - 28 002 души, от които 20 940 жители на гр. Карнобат.
• Жителите на съседни общини, чиито ученици се обучават в професионалната гимназия Сунгурларе, Камено и Айтос.
Реализацията на проектното предложение ще допринесе за осигуряване на по-добри условия за
образователно-възпитателния процес на учениците, за повишаване атрактивността на
образователната институция и задържане на населението и особено на младите хора в нея, а
всичко това ще рефлектира в създаването на предпоставки за гарантиране на равен достъп и
социално включване.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УСТОЙЧИВОСТ:
• Ремонтирани, обновени и санирани сградите на ПГССЛП, гр. Карнобат - 4 броя.
• Изпълнени енергоспестяващи мерки.
• Доставено и монтирано оборудване и обзавеждане за ПГССЛП, гр. Карнобат.
• Повишено качеството на учебния процес.

“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 г., 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.”.

