СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3 РЕГИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-3.002
„ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

1

Наименование на
операцията
(Operation name)

„Модернизация на
образователната
инфраструктура в
Професионалната
гимназия по
земеделие „Тодор
Рачински“ – гр.
Генерал Тошево“

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Професионалната гимназия по
земеделие "Тодор Рачински" е
единствената ПГ в общината и
е уникална за региона.
Училището
подсигурява
професионални
кадри
за
селското стопанство, основен
отрасъл
в
областта.
Възпитаниците на училището
са търсени кадри в страната и
в чужбина. Те имат успешна
реализация на пазара на труда.
Специалностите в гимназията
са
насочени
в
четири
направления: Производител на
селскостопанска
продукция,
Икономист-земеделско

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Крайна дата
на проекта
(Operation
end date)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

№

Наименование на
бенефициента (Beneficiary
name)

Дата на актуализация: 07/10/2020
Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

09.11.2016

09.05.2019

1 299 999.99

85%
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

гр. Генерал
Тошево

Държава

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното

Дата на
последна
актуализация
(Date of last
update of the list
of operations)

09.11.2016

стопанство,
Електрообзавеждане
на
транспортна техника, Фермерземеделец.
Проектното предложение е
насочено към обновяване на
основния
корпус
и
физкултурния салон, като част
от
основната
училищна
инфраструктура. Предвижда се
освежаване на прилежащото
дворно пространство, като
мероприятия, които ще бъдат
извършени са асфалтиране,
подмяна на съществуващите
тротоарни
плочки
и
изграждане
на
спортна
площадка. За целите на
проекта ще бъдат извършени
задължителните
енергоспестяващи
мерки,
предписани в обследването за
енергийна ефективност, които
ще включват подмяна на
дограма, цялостен ремонт на
покрив,
отоплителна
инсталация. Необходимо е да
се извърши и подмяна на ел. и
ВиК инсталациите. За обекта
ще
бъде
представена
декларация, че представеният
сертификат
за
енергийни
характеристики на сградата е
издаден по реда на Наредбата
по чл. 48 от ЗЕЕ, и е валиден.
За целите на проектното
предложение ще бъде изговен
инвестиционен проект, който
ще
включва:
всички
задължителни
енергоспестяващи
мерки,
предписани в енергийното и в
техническото
обследване;
мерки за осигуряване на
достъпна архитектурна среда.

обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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Като резултат от изготвянето
на инвестиционния проект и
строителството ще бъдат
издадени всички необходими
разрешителни. Обновяването
на материалната база на
училището ще доведе до
цялостно подобряване на
учебния процес и ще улесни
въвеждането на нови методи
на обучение. Подобрените
условия в учебното заведение
ще се отразят благоприятно на
мотивацията на учениците за
по-добро
и
по-активно
обучение и реализацията им на
пазара на труда.
ОБЩИНА
ПЛОВДИВ

2

"Модернизация на
инфраструктурата
и подобряване
качеството на
образователната
среда в ПГХТТ гр.Пловдив"

Настоящото
проектно
предложение, предвидено за
изпълнение по Приоритетна ос
3 "Регионална образователна
инфраструктура", Процедура
BG16RFOP001-3.002 "Подкрепа
за професионалните училища
в Република България", по ОП
"Региони в растеж 2014 - 2020",
цели
изграждането
на
благоприятна, съответстваща
на
съвременните
образователни
изисквания
среда, която, чрез релевантна
оптимизация, да спомогне за
предоставянето на адекватни
за времето си обучителни
услуги
в
условия,
съответстващи
на
националните и европейски
нормативи
за
качество,
пригодност
и
кореспондентност с нуждите
на учащите и заинтересованите
страни - бизнес и бъдещи
работодатели.
Целите
на
проекта
са
в
пълно

25.11.2016

25.11.2018
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1 399 985.87

85.00

гр. Пловдив

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

25.11.2016

съответствие с тези на
Процедурата
и
ще
се
реализират чрез комплекс от
интегрирани дейности, водещи
до
осъвременяване
на
физическата среда на ПГХТТ гр.Пловдив
(СМР,
включително-мерки
за
енергийна
ефективност
и
осигуряване
на
достъпна
среда), доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане,
отговарящо на потребностите
на
изучаваните
професионални направления в
целевото училище, както и
осъществяване на мерки за
подобряване условията и
комфорта не само за учащите,
но и за педагогическите
специалисти
в
образователната институция.
Основните дейности ще бъдат
подкрепени и от дейности по
публичност и комуникация, с
чиято помощ ще се достигне
до широк кръг заинтересовани
лица и ще се популяризират
извършените интервенции на
територията на ПГХТТ гр.Пловдив и източниците на
финансиране на инициативата,
а именно - чрез ЕФРР, ОПРР и
националния
бюджет
.Реализацията на Проекта ще
създаде
възможност
за
създаване на по-добра и
качествена
образователна
среда, което ще повиши
привлекателността
на
училището, респективно - на
предлаганите
в
него
професионални направления,
които фактори, ще способстват
за нарастване интереса към
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тях и от страна на учащите, и
на бъдещите работодатели.
ОБЩИНА
КОСТИНБРОД

Подобряване
качеството на
образователния
процес в ПГВМСС
"Св.Георги
Победоносец" гр.Костинброд

Проектното
предложение
"Подобряване качеството на
образователната
среда
и
инфраструктура, на ПГВМС
"Св.Георги
Победоносец"гр.Костинброд",
предвижда
подобряване
на
образователната среда, и
повишаване
на
нейната
привлекателност
сред
учениците чрез извършване на
СМР дейности по основната
сграда в която се извършва
образователния
процес,
внедряване на мерки за
енергийна ефективност до
достигане
на
клас
на
енергопотребление
"С",
обособяване и оборудване на
три броя лаборатории и
кабинет по природни науки,
свързани със специалностите
ветеринарна
медицина
и
селско стопанство и мерки по
рехабилитация
на
прилежащото
дворно
пространство със подмяна на
оградната
конструкция
и
обособяването на спортна
площадка със съоръжения за
баскетбол, волейбол и футбол.

28.11.2016

28.05.2019

1 299 998.56

85%

гр.
Костинброд

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

28.11.2016

ОБЩИНА
БУРГАС

„Подобряване
качеството на
професионалното
образование чрез
модернизация на
образователната
инфраструктура в
шест
професионални
гимназии в гр.

Проектното предложение е
насочено към създаване на
нови
възможности
за
професионална квалификация
на възпитаниците на шест
професионални училища в гр.
Бургас, както и осигуряване на
съвременни
условия
за
практикуване на спорт на
закрито и открито, чрез

30.11.2016

30.05.2019

8 395 960.97

85.00

гр. Бургас

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;

30.11.2016

3

4
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Бургас“

осигуряване на материална
база
за
това.
Основните
дейности,
планирани
в
проектното
предложение,
включват
изпълнението на строително
монтажниработи
за
реконструкция на училищната
инфраструктура,
както
и
осигуряване
на
ново
обзавеждане и оборудване на
специализирани кабинети и
лаборатории и доставка на
съвременни
програмни
продукти и техника за целите
на образователния процес.
4225 ученици, 321 души
педагогически и 103 души
непедагогически персонал ще
се възползват от постигнатите
резултати от изпълнението на
проекта, като през следващите
учебни години този брой се
предвижда да нарасне с оглед
на положителната тенденция,
която се наблюдава за
увеличаване на броя на
учащите в професионалните
училища
и
нарасналата
атрактивност на учебните
заведения в резултат от
изпълнението на проекта.
Резултатите, които се очаква
да бъдат постигнати, а именно
цялостна модернизация на
учебната
материалнотехническа база ще окажат
положителен
ефект
за
повишаване атрактивността на
професионалното образование
сред
децата
и
техните
родители и най- вече за
създаването на възможности
за практическа подготовка на
учащите
в
условия

[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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максимално
близки
работната среда.
ОБЩИНА
БЯЛА
СЛАТИНА

5

Създаване на
модернизирана
учебна среда за
професионално
образование в
Община Бяла
Слатина

до

Проектното предложение e
насочено към подобряване на
материално-техническата база
на ПАГ "Никола Йонков
Вапцаров" гр. Бяла Слатина.
Основният сграден фонд на
образователната институция е
в лошо състояние и се нуждае
от обновяване. През годините
са
извършвани
частични
ремонти в учебния корпус,
подменено е обзавеждането в
класните стаи и кабинетите. С
настоящия проект ще се
създадат
условия
за
модернизиране
на
образователните услуги и
въвеждането на нови методи
на обучение, които ще повишат
и задържат интереса на
учениците.
Ще
бъдат
осъвременени условията за
провеждане на практическите
занимания и развитието на
личностните и професионални
знания и умения на учениците.
Изпълнението на проекта ще
допринесе за намаляване на
броя
на
преждевременно
напусналите ученици и тяхното
успешно
реализиране
на
пазара на труда. Освен
модерни
образователни
услуги, с проекта ще се
осигурят и условия за равен
достъп на хората с увреждания
до
професионално
образование.

02.12.2016

02.04.2018
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1 300 000.00

85%

гр. Бяла
Слатина

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

02.12.2016

ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО

6

Реконструкция
(основен ремонт)
на Професионална
гимназия по
енергетика и
електротехника
гр.Гълъбово, УПИ I,
кв.83 - учебна
сграда и учебни
работилници

С проекта се предвижда
основен ремонт на учебната
сграда с разгъната застроена
площ 1936,38 кв. м. и
прилежащи
учебни
работилници
с
разгъната
застроена площ 2460,24 кв.м.
или общо 4396,62 кв.м.
Реализацията на основните
проектни
дейности,
като
ремонт на:- фасадите
на
сградите,
вътрешните
помещения - вкл.смяна на
дограмата,
строителните
конструкции- покрив и др.,
електро
мрежата,
ВиК
системите и ОВИК. Ще се
изгради
евакуационно
стълбище, ще се осигури
достъпна среда за ползване
от хора с увреждания по
изискванията на нормативните
документи.
Ще се извърши
външно топлинно изолиране
на стените на отопляемото
пространство, изолация на
покрива, цялостна подмяна на
“сградната ВиК инсталация” и
електрооборудването. Всички
тези действия ще допринесат
за изпълнение на основната
цел на настоящата процедура
BG16RFOP001-3.002
за
създаване на условия за
модерни
образователни
услуги, чрез подобряване на
образователната
инфраструктура
в
професионалните училища от
национално и регионално
значение

05.12.2016

05.01.2018
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1 399 999.20

85%

гр.
Гълъбово

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

05.12.2016

ОБЩИНА
НОВА ЗАГОРА

7

ОБЩИНА
САНДАНСКИ

8

Основен ремонт на
училищна база на
ПГСС, гр. Нова
Загора

Проектното
предложение
предвижда подобряване на
мерките
за
енергийна
ефективност
в
ПГСС,
находяща се в гр.Нова Загора,
обхващащи основна учебна
сграда и самостоятелна сграда
на
физкултурен
салон.
Планираните
дейности
включват
въвеждане
на
предписаните от консултанта,
извършил
енергийно
обследване
на
сградите,
енергоспестяващи мерки и
прилагане на отразените в
техническите
паспорти
указания и препоръки, с цел
достигане най-малко клас на
енергопотребление„С“, както и
въвеждането на мерки за
осигуряване
на
достъпна
среда за хора в неравностойно
положение.
По-добрите
експлоатационни
характеристики на сградите в
обхвата
на
интервенция
значително
ще
намалят
експлоатационните разходи за
сградите и ще допринесат за
удължаването на жизнените им
цикли.
Проектът е насочен към
Реконструкция и подобряване качеството на
модернизация на образователната среда, чрез
Земеделска
обновяване на материалната
професионална
база на училището - учебните
гимназия "Климент сгради, физкултурен салон,
Тимирязев" - град прилежаща
сграда
с
Сандански, община обслужващи помещения на
Сандански"
физкултурния салон, нова
открита спортна площадка за
колективни игри. Отново за да
се отговори на съвременните
изисквания
на

06.12.2016

06.06.2019

1 202 074.86

85%

Гр. Нова
Загора

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

06.12.2016

06.12.2016

06.06.2019

1 400 000.00

85%

Гр.
Сандански

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;

06.12.2016

-9-

професионалното обучение е
предвидена доставката на
модерно ново оборудване и
обзавеждане.
Земеделска
професионална
гимназия
"Климент Тимирязев" - град
Сандански е една от двете
основни
образователни
институции в сферата на
средното образование (от
общо четири) в община
Сандански и привлича ученици
и от съседните общини
Струмяни, Кресна и Петрич.

[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

Реконструкцията
и
модернизацията на сградата
ще
подобрят
неговата
енергийна ефективност, както
и цялостният му облик, така че
то да стане още по атрактивно
за настоящите и бъдещите
ученици. Реконструираните и
изградени
спортните
съоръжения
ще
дадат
възможност за осигуряване на
извънучилищни занимания.
ОБЩИНА
КАЙНАРДЖА

9

Изграждане,
оборудване и
обзавеждане на
нов учебен корпус
на Професионална
гимназия по
механизация на
селското
стопанство „ Н. Й.
Вапцаров”
с.Средище, община
Кайнарджа по
Оперативна
програма „Региони
в растеж“ 2014-2020
г.

ПГМСС „Н.Й.Вапцаров” с.
Средище, заема стратегическо
място
в
Североизточна
България и обучава ученици
от
общините
Кайнарджа,Тервел, Алфатар,
Крушари и Добрич-селска.
Класните стаи са недостатъчни
за провеждане на качествена
професионална
подготовка,
затова настоящото проектно
предложение е насочено към
разширяване на учебната
сграда с изграждането на нов
учебен корпус, състоящ се от 6
нови учебни кабинета по
професионална подготовка с

07.12.2016

07.06.2019
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1 299 999.80

85%

с.Средище

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното

07.12.2016

хранилища и 1 учителска стая,
с РЗП – 860 м2 на два етажа,
отговарящи на съвременните
изисквания за качество на
учебната среда, достъпност и
оборудване
на
професионалните гимназии от
съответното приоритетно за
страната
и
за
региона
професионално направление.

ОБЩИНА
ХАСКОВО

10

Новият учебен корпус, новото
съвременно оборудване и
обзавеждане
в
учебни
кабинети, в които ще се
провеждат
разнообразни
учебни
и
извънкласни
мероприятия ще допринесат за
повишаване качеството на
обучението в гимназията, ще
спомогнат
за
развитие
личностния потенциал на
ученици,
ще
осигурят
възможност за умственото,
нравственото, физическото и
социалното им израстване.
Предоставянето и създаването
на съвременни условия в
образователната
инфраструктура, ще намали
процента на преждевременно
напуснали
сферата
на
образованието.
Проект "Създаване на условия
Създаване на
за качествено професионално
условия за
образование чрез подобряване
качествено
на
сградния
фонд
и
професионално
материалната база на ПГДС
образование чрез „Цар Иван Асен ІІ“, гр.
подобряване на
Хасково"
е
част
от
сградния фонд и провежданата политика на
материалната база Община Хасково, в която
на ПГДС „Цар Иван подобряването
на
Асен ІІ“, гр.
образователната
Хасково
инфраструктура и създаването

обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

08.12.2016

08.06.2019
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1 399 199.64

85%

Гр. Хасково

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;

08.12.2016

на условия за модерни
образователни
услуги
са
поставени
като
основни
приоритети. Предвижда се
реконструкция, обновяване и
въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в два
под- обекта към ПГДС „Цар
Иван Асен ІІ“, гр. Хасковообект "Корпус 2- Общежитие" и
обект
"Работилница".
Основните дейности, които ще
бъдат изпълнени по видове
работи са: ремонт и укрепване
на покрив, подмяна на ВИК и
електро
инсталация,
газификация и отоплителна
инсталация на сградите;
ОБЩИНА
СИЛИСТРА

11

„Предоставяне на
качествено
образование чрез
модернизиране на
ПЗГ ,,Добруджа”

Проект „Предоставяне на
качествено образование чрез
модернизиране
на
ПЗГ
,,Добруджа” ще стартира с
изготвяне на инвестиционни
проекти – фаза технически за
следните
обекти:
сграда
учебен корпус, работилница и
сграда
общежитие.
Техническите проекти ще бъде
изготвени съгласно Закона за
устройство на територията,
Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието
на
инвестиционните проекти. С
реализиране на техническите
проекти ще бъдат приведени
всички необходими мерки за
осигуряване
на
достъпна
архитектурна
среда
за
учениците, включително и за
хора
с
увреждания.
За
пълноценното функциониране
на ПЗГ ,,Добруджа”- учебния
корпус,
работилницата
и
общежитието и във връзка с

[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

08.12.2016

08.06.2019
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1 300 000.00

85%

Гр. Силистра

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

08.12.2016

ОБЩИНА
ЯМБОЛ

12

осигуряване на подходяща
среда за уют и качествен
образователен
процес
се
предвижда сградите да бъдат
обзаведени и в тях да бъде
доставено оборудване.
Изпълнението на проектното
Комплексни мерки предложение е насочено към
за обновяване на реализиране
на
Професионална
възможностите за изпълнение
гимназия по
на мерки и дейности за
земеделие "Христо развитие на Професионална
Ботев" град Ямбол гимназия
по
земеделие
"Христо Ботев" град Ямбол,
посредством обновяване и
модернизиране на сградата,
учебните
кабинети,
общежитието
и
дворното
пространство към училищната
сграда за осъществяване на
качествено
професионално
образование. С изпълнение на
проекта ще се създадат
предпоставки за преодоляване
на ранното отпадане от
системата на образованието на
деца от социално слаби
семейства, ще се осигурят
висококвалифицирани кадри
за бизнеса, както и предостави
възможност
на
повече
възрастни,
да
получат
квалификация по определена
специалност
в
професионалната
гимназия,
което ще улесни реализацията
им на пазара на труда.
Проектът е насочен към
подобряване на условията на
образователната институция и
осигуряване на условия на
различни социални групи,
включително маргинализирани
общности
и
групи
в
неравностойно положение, за

08.12.2016

08.01.2019
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1 299 840.80

85%

Гр. Ямбол

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

08.12.2016

обучение,
развитие
и
интегриране
в
образователната и социална
среда.
Изпълнението
на
проекта
ще
осигури
възможност за поддържане на
модерно оборудване, което е
близо до това, използвано от
фирмите в икономиката, а
подобрената материална база
ще спомогне за подобряване
на качественото практическо
обучение, както и за задържане
и
привличане
на
висококвалифицирани
учителски кадри.
ОБЩИНА
РАЗЛОГ

13

Осъществяване на
инвестиции за
подобряване на
образователната
инфраструктура за
цялостно
подобряване на
учебния процес в
Професионална
гимназия по
механизация на
селското
стопанство, град
Разлог

Проектното
предложение
включва
дейности
за
подобряване на енергийната
ефективност на основната
сградата и на общежитието на
Професионалната гимназия по
механизация
на
селското
стопанство в град Разлог.
Предвидените
мерки
за
енергийна ефективност ще
допринесат за намаляване на
крайното
потребление
на
енергия и косвено – за
намаляване на емисиите на
парникови газове, както и до
подобряване на материалната
база
в
образователната
институция, което ще я
направи привлекателна и
желана
при
избора
на
образователна институция за
завършване
на
средно
професионално
училище.
Предвидените
мерки,
включени
в
проектното
предложение ще удължат
своевременно и живота на
сградата. Мерките ще имат и

09.12.2016

09.06.2019
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1 297 650.04

85%

Гр. Разлог

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

09.12.2016

допълнителен ефект, тъй като
ще
осигурят
рентабилна
експлоатация на сграда, което
ще позволи устойчивост при
управление, поддържане на
образователната институция.
ОБЩИНА
ИСПЕРИХ

"Основен ремонт,
оборудване и
обзавеждане на
Професионална
гимназия по селско
стопанство "Хан
Аспарух", гр.
Исперих"

ОБЩИНА
КАРНОБАТ

Реконструкция и
обновяване на
материалната база
на Професионална
гимназия по селско

14

15

Настоящото
проектно
предложение е насочено към
основен ремонт, внедряване
на мерки за подобряване на
енергийната
ефективност,
модернизация и изграждане на
спортна
площадка
в
Професионална гимназия по
селско
стопанство
"Хан
Аспарух". Потребността, която
ще бъде удовлетворена, е
свързана с осигуряването на
обновена
материалнотехническа база и сграден
фонд,
което
ще
бъде
предпоставка за равен достъп
до качествено образование и
намаляване
на
преждевременно напускащите
училище, което е и основен
фактор за приобщаващ растеж.
Предвидените
мерки,
включени
в
проектното
предложение, ще удължат
своевременно и живота на
сградата. Мерките ще имат и
допълнителен ефект, тъй като
ще
осигурят
рентабилна
експлоатация на сграда, което
ще позволи устойчивост при
управление и поддържане на
образователната институция.
Проектът цели да се създадат
условия за предоставяне на
качествени
образователни
услуги чрез подобряване и
обновяване на материалната

09.12.2016

09.12.2018

1 298 457.73

85%

Гр. Исперих

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага

09.12.2016

12.12.2016

12.06.2019

1 299 999.70

85%

Гр. Карнобат

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование

12.12.2016
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стопанство и лека
промишленост гр.
Карнобат

ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД

16

Инвестиции в
подобряване
качеството на
образователната
среда в
Благоевградска
професионална
гимназия

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.

Реализацията на настоящото
проектно предложение ще
допринесе за утвърждаване на
Благоевградска
професионална гимназия (БПГ)
като едно от водещите
специализирани
учебни
заведения в региона с цел
привличане интереса, както на
ученици,
така
и
на
преподаватели,
предвид
засилващото се търсене на
технически специалисти през
последните години. Проектът е
съобразен с нуждите на
учениците и персонала и
предвижда разширение на
учебно-производствената база
на
гимназията,
чрез
изграждане
на
триетажна
пристройка, предназначена за
създаване на специализирани
кабинети,
работилници,
лаборатории и физкултурен
салон.
Обогатяването
и
модернизацията
на

(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
12.12.2016

12.06.2018
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1 399 509.62

85%

Гр.
Благоевград

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

12.12.2016

материално-производствената
база на БПГ ще допринесе за
повишаване
нивото
на
подготовката на учениците,
които ще имат възможността
да боравят със съвременна
апаратура, а това от друга
страна ще спомогне и за
тяхното по-бързо адаптиране в
реалното
производство.
Увеличената обща площ на
сградния фонд ще подобри
цялостния
облик
на
училището, ще позволи да
бъде повишен капацитета на
образователната институция,
ще направи професионалната
гимназия
по-предпочитана
сред учениците в региона и ще
привлече нови преподаватели.
Това от своя страна ще
спомогне
за
нормалното
провеждане на учебния процес
и ще даде възможност за
въвеждане на по-съвременни
методи на професионално
обучение, а от тук и за
създаване
на
поквалифицирани
кадри,
необходими за нуждите на
бизнеса.
ОБЩИНА
СУВОРОВО

17

"Реконструкция и
оборудване на
Професионална
гимназия по селско
стопанство Свети
Георги
Победоносец - гр.
Суворово"

Проектът е насочен към
осигуряване на подходяща и
рентабилна, с високо ниво на
енергийна
ефективност
професионална образователна
инфраструктура в община
Суворово,
посредством
извършване на реконструкция
на сградата, осигуряване на
достъпна среда, ремонт и
топлоизолация
на
подпокривното пространство в
ПГСС
"Св.
Георги

13.12.2016

13.06.2019

- 17 -

1 279 235.29

85%

Гр.
Суворово

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в

13.12.2016

Победоносец" гр. Суворово.
Реализацията
на
този
интегриран проект ще осигури
подходяща
и
рентабилна
образователна
инфраструктура, съвместима с
бъдещите изисквания и нужди
на населението. Ще спомогне
за балансирано териториално
развитие на един по-малък
градски
агломерационен
ареал, какъвто е Суворово и
ще ускори собственото му
икономическо,
социално,
териториално и екологично
развитие.
ОБЩИНА
ПЛЕВЕН

18

Основен ремонт и
въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност в
ДФСГ „Интелект“Плевен

В
изпълнение
на
стратегическите
цели,
заложени в Стратегията за
развитие на образованието на
Община Плевен за периода
2014-2020 г. и стратегически
цели и приоритети на Плана за
развитие на община Плевен за
периода
2014-2020
г.
настоящото
проектно
предложение е в съответствие
с общата и конкретните цели
на процедура BG16RFOP0013.002
"Подкрепа
за
професионалните училища в
Република
България"
по
приоритетна ос 3 "Регионална
образователна
инфраструктура"
и
цели
създаване на условия за
модерни образователни услуги
чрез
подобряване
на
образователната
инфраструктура
на
ДФСГ
"Интелект" - Плевен. Проектът
предвижда
интервенции,
свързани с въвеждане на
мерки
за
енергийна

образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

13.12.2016

13.06.2019

- 18 -

1 399 992.00

85%

Гр. Плевен

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

13.12.2016

ефективност, изпълнение на
дейности
за
ремонт
и
реконструкция на сградите и на
прилежащото
дворно
пространство и дейности за
подобряване достъпа на хора
с увреждания. Предвидените
мерки ще постигнат цялостно
обновяване
на
ДФСГ
"Интелект". Изпълнението на
настоящия
проект
ще
допринесе за постигане на
интегрирано въздействие и
синергичен
ефект
с
реализирани
в
миналото
проекти, както и чрез мерките и
дейностите, предвидени по
другите проекти, част от
Инвестиционната програма на
общината,
които
касаят
интервенции
върху
образователната
инфраструктура
на
територията
на
Община
Плевен. Проектът ще има
добавена стойност за жителите
на
общината
–
чрез
повишаване качеството на
образователните
услуги,
достъпността
и
привлекателността на обекта и
приложените
устойчиви
решения ще се създадат
предпоставки за развитие на
младите
хора,
както
и
постигане задържането им в
училище.
ОБЩИНА
ПАВЛИКЕНИ
19

Създаване на
условия за
модерни
образователни
услуги и
осъществяване на
качествено

Настоящото
проектно
предложение акцентира върху
създаване на условия за
качествено
професионално
образование,
чрез
подобряване
на
образователната

14.12.2016

14.02.2019

- 19 -

1 300 000.00

85%

Гр.
Павликени

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно

14.12.2016

професионално
образование в
ПГАТ "Цанко
Церковски" гр.
Павликени чрез
подобряване на
образователната
инфраструктура

инфраструктура в ПГАТ "Ц.
Церковски", гр. Павликени. То
предвижда изпълнение на
следните дейности: Въвеждане
на енергоспестяващи мерки,
предписани в обследванията
за енергийна ефективност на
учебната
сграда
и
работилница; Изпълнение на
задължителните
технически
мерки за поддържане и
осигуряване
на
обекта,
предписани в техническите
доклади
на
сградите;
Оптимизация
на
отоплителните
инсталации;
Подмяна
на
значително
остарялото обзавеждане и
компютърно оборудване. Чрез
реализацията им ще се
постигнат следните резултати:
Подобрена
материалнотехническата база на ПГАТ,
даваща възможност за полесна
интеграция
и
социализация в обществото в
процеса по обучение и за
последващо
успешно
реализиране на пазара на
труда; Подобрено качество на
образователната
среда
и
учебен процес в учебното
заведение, което улеснява
въвеждането на нови методи
на обучение, повишаващи
атрактивността и задържащи
интереса на младите хора;
Интервенциите
пряко
ще
допринесат за намаляване
броя
на
преждевременно
отпадналите от училище и ще
създадат предпоставки за
повишаване
дела
на
завършилите
образование.
Дейностите за подобряване

образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

- 20 -

достъпа на хора с увреждания
до
работилницата,
са
предпоставка за социално
включване
и
борба
с
изолацията на тази група от
обществото.
ОБЩИНА
ВАРНА

20

Модернизация на
образователната
инфраструктура на
територията на
град Варна

Община Варна разполага с
общо 92 (от тях 5 бр. нови
сгради)
обекта
от
Образователната
инфраструктура.
Това
са
основно
сгради,
строени
между 30-те и 70-те години на
миналия век по типови
проекти. През годините са
извършвани частични или
козметични
ремонти,
без
съществени
дейности
по
поддръжка и укрепване, което
е довело до амортизиране на
сградния фонд. В резултат е
налице
нарушаване
на
естествения учебен процес в
адекватна среда. 27 детски
заведения от общия фонд са
реновирани през предходния
програмен
период.
С
настоящето
проектно
предложение се цели да се
увеличи дела на обновената и
модернизирана
общинска
образователна
инфраструктура и да се
създадат
по-добри,
съвременни
условия
за
обучение и грижи за деца и
младежи. Тази цел ще се
постигне
посредством
дейности за реконструкция на
10 обекта от образователната
инфраструктура в община
Варна (включени в ИП),
въвеждане на мерки за ЕЕ,
ремонт
на
дворните

16.12.2016

16.06.2019
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2 799 982.08

85%

Гр. Варна

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

16.12.2016

пространства, създаване на
достъпна архитектурна среда.
За гарантиране качеството и
изпълнението на заложените
СМР ще има изпълнители,
който
ще
осъществяват
строителен и авторски надзор.
ОБЩИНА
КНЕЖА

21

Подобряване на
образователната
среда и
осигуряване на
равен достъп до
качествено
професионално
обучение в ПГЗ
"Стефан Цанов"град Кнежа

ПГЗ "Стефан Цанов"- град
Кнежа e утвърдила своята
роля в редица перспективни
области
на
земеделското
стопанство, механизация на
селското
стопанство,
растителна
защита
и
агрохимия и открива нови
възможности за реализация
пред младите хора чрез
висококачествено обучение.
Проектът
предвижда
изпълнение
на
дейности,
допринасящи
за
подобряването
на
образователната
инфраструктура,
цялостно
обновяване, включително и
внедряване на мерки за
енергийна ефективност на
сградата на ПГЗ "Стефан
Цанов" в град Кнежа за
подобряване
на
образователната
среда
и
качеството
на
професионалното обучение.
Реализацията на проекта ще
доведе до подобряване на
условията на труд и обучение,
на цялостната визия на
училищната
сграда
и
осигуряване на равен достъп
до качествено образование.
Реализацията на проектните
дейности ще допринесе в
голяма степен за подобряване
качеството
на
живот
и

16.12.2016

16.12.2018

- 22 -

1 299 978.27

85%

Гр. Кнежа

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

16.12.2016

условията за развитие на
учебно-възпитателния процес
в училището и повишаване
привлекателността на района,
чрез намаляване на вредните
емисии във въздуха и
подобряване на неговото
качество.
ОБЩИНА
ДОБРИЧ

22

Реконструкция и
модернизация на
Професионална
гимназия по
ветеринарна
медицина "Проф.
д-р Георги Павлов"
град Добрич

Развитието на образованието,
чрез изграждане, обновяване,
модернизиране,
както
и
подобряване на качеството и
достъпа до образователните
инфраструктури са едни от
основните
приоритети
на
Община град Добрич, заложен
в Общинския план за развитие
на Община град Добрич за
2014-2020 година. Това цели и
настоящото
проектно
предложение "Реконструкция и
модернизация
на
Професионална гимназия по
ветеринарна медицина "Проф.
д-р Георги Павлов" град
Добрич".
Официалните
статистически данни показват,
че в гр. Добрич за последните
три учебни години броят на
преждевременно напусналите
училище ученици нараства.
Професионална гимназия по
ветеринарна медицина "Проф.
д-р Георги Павлов" град
Добрич" (ПГВМ) има 43
годишна история и е едно от
четирите
тясно
специализирани училища за
обучение по направление
„Ветеринарна медицина” в
страната и единственото за
цяла североизточна България.
Тя е образователна институция
с надобщинско значение. В

20.12.2016

20.12.2018
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1 299 954.78

85%

Гр. Добрич

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

20.12.2016

Гимназията освен от област
Добрич има ученици и от още
шест
области
от
североизточна
България.
ПГВМ се намира в регион,
където основен приоритет в
развитието на икономиката е
селското
стопанство
и
хранително-вкусовата
промишленост.
ОБЩИНА
ПЪРВОМАЙ

23

Подобряване на
материално –
техническата база
на Професионална
гимназия по селско
стопанство – гр.
Първомай с цел
повишаване
качеството на
образователната
среда

Изпълнението на дейностите
по проекта ще доведe до
постигане на приоритетите на
регионално ниво, заложени в
Национална
програма
за
развитие България 2020, а
именно:
Подобряване
на
достъпа и повишаване на
качеството на образованието и
обучението и качествените
характеристики на работната
сила;
Осигуряване
на
достъпно
и
качествено
образование за развитие на
личността
чрез
осъвременяване на системата
на образование и осигуряване
на
нейната
адаптивност
спрямо нуждите на пазара на
труда;
Подобряване
на
качествените характеристики
на работната сила. Проектните
дейности
пряко
си
кореспондират с ефективното
изпълнение на приоритетните
направления за въздействие
от Стратегията за развитие на
професионалното образование
и обучение в Република
България за периода 20152020г., а именно: -Осигуряване
на качество и ефективност на
ПОО;
Подобряване
на
възможностите за достъп до

20.12.2016

20.12.2018
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1 297 814.59

85%

Гр.
Първомай

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

20.12.2016

24

ПОО;
Подобряване
на
системата
на
професионалното образование
и обучение, в контекста на
ученето през целия живот;
Засилване
участието
и
отговорностите на всички
заинтересовани страни за
осигуряване на кадри с
необходимата за икономиката
квалификация
С
настоящето
проектно
МИНИСТЕРОбновяване и
предложение се цели да бъде
СТВО НА
модернизация на обновена амортизираната и
ОБРАЗОВАНИрегионалната
морално остаряла база на
ЕТО И
образователна
професионалните училища в
НАУКАТА
инфраструктура
региона, като по този начин
чрез подобряване Министерство
на
на материалнообразованието и науката се
техническата база стреми
да
насърчи
на 17 държавни
запазването на традиционните
професионални
за областите Велико Търново,
гимназии в
Русе, Габрово, Ловеч и
системата на МОН Търговище
професионални
в областите Велико специалности.
Съществен
Търново, Габрово, момент за оставане на младото
Ловеч, Русе и
население и развитието на
Търговище
бизнеса
в
региона
е
необходимостта
от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес
с оглед създаване на условия
за развитие на личностни и
професионални
знания
и
умения през целия живот. В
резултат от инвестициите в
образователна
инфраструктура на: ПГ по
строителство, архитектура и
геодезия "Ангел Попов" Велико Търново, Държавна
търговска гимназия "Димитър
Хадживасилев" – Свищов, ПГ

21.12.2016

21.06.2019
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18 991 000.00

85%

гр. Велико
Търново, гр.
Габрово, гр.
Ловеч, гр.
Русе и
Търговище

България

1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага

21.12.2016

по
електротехника
и
електроника
"Михайло
Василиевич Ломоносов" Горна Оряховица, ПГ по
туризъм "Д-р Васил Берон" Велико Търново, ПГ по
електроника "Александър С.
Попов" - Велико Търново,
Старопрестолна гимназия по
икономика - Велико Търново,
ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" –
Севлиево, ПТГ "Д-р Никола
Василиади" – Габрово, ПГ по
механоелектротехника
–
Ловеч, ПГ по електротехника и
електроника
"Апостол
Арнаудов" – Русе, Пг по
икономика
и
управление
"Елиас Канети" – Русе, ПГ по
туризъм "Иван П. Павлов" –
Русе, ПГ по транспорт – Русе,
ПГ по механотехника "Юрий
Гагарин" – Русе, ПГ по
строителство, архитектура и
геодезия "Пеньо Пенев" – Русе,
ПГ
по
икономическа
информатика "Джон Атанасов"
– Търговище, ПТГ "Цар Симеон
Велики" – Търговище, ще се
създадат
условия
за
подпобряване на учебния
процес, ще бъдат въведени
нови методи на обучение и ще
бъде подсигурена по-лесна
интеграция и социализиране в
обществото.
ОБЩИНА
ВЪЛЧИ ДОЛ
25

Ремонт,
преустройство и
осигуряване на
обществено
достъпна среда на
ПГ ЗГС в с. Стефан
Караджа - Община
Вълчи дол

Проектът е насочен към
осигуряване на подходяща и
рентабилна, с високо ниво на
енергийна
ефективност
професионална образователна
инфраструктура в Община
Вълчи
дол,
посредством
извършване на реконструкция

21.12.2016

21.03.2018

- 26 -

1 299 347.02

85%

с. Стефан
Караджа Община
Вълчи дол

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);

21.12.2016

на сградата, осигуряване на
достъпна среда, ремонт и
подмяна
на
топлинни
инсталации – на пелети,
топлоизолация, подмяна на
дограми,
въвеждане
на
енергоспестяващо осветление
в ПГ ЗГС - с. Стефан Караджа.
Реализацията
на
този
интегриран проект ще осигури
подходяща
и
рентабилна
образователна
инфраструктура, съвместима с
бъдещите изисквания и нужди
на населението. Ще спомогне
за балансирано териториално
развитие на един по-малък
градски
агломерационен
ареал, какъвто е Вълчи дол и
ще ускори собственото му
икономическо,
социално,
териториално и екологично
развитие.
ОБЩИНА
СТАРА
ЗАГОРА

26

Реконструкция,
модернизация и
въвеждане на
мерки за енергийна
ефективност на
сградата на
Търговска
гимназия „Княз
Симеон
Търновски”, гр.
Стара Загора

Търговска гимназия "Княз
Симеон
Търновски”,Стара
Загора е I-то професионално
общинско
училище
в
региона,създадено
през
1921г.В училището се обучават
671 ученици в 8 икономически
специалности
и
професии.Сградата
на
гимназията е 3-етажна със
сутерен
и
физкултурен
салон,свързани
с
топла
връзка.Първоначално
е
изграден
1
3-етажен
корпус.През
1960г
е
пристроено
източното
крило,през 1967г - западното
крило,през 1993г е изграден
физкултурния
салон.През
последните
30
години
материално-техническата база

[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

21.12.2016

21.06.2019

- 27 -

1 399 972.00

85%

Гр. Стара
Загора

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през

21.12.2016

е
само
частично
обновявана,което
налага
цялостен
ремонт
и
модернизиране на училището
за подобряване качеството на
образователната
среда
и
повишаване
нейната
привлекателност
сред
учениците.Целевите
групи,които ще бъдат пряко и
положително повлияни от
изпълнението
на
проекта
са:671 ученика от 14 до19-год.
възраст;46 преподавателя;17
души
административнотехнически персонал.Косвени
бенефициенти: 1342 родители
на
учениците
в
гимназията.Проектът
предвижда
основен
ремонт,реконструкция
и
модернизиране на училището,с
цел
постигане
на
здравословна,безопасна
и
естетическа
среда
за
предоставяне на модерни
професионални
образователни
услуги
в
Търговската гимназия,както и
постигане на съвременните
критерии
за
енергийна
ефективност и създаване на
равни условия за развитие на
лица
в
неравностойно
положение, чрез въвеждане на
мерки за общодостъпна среда.
ОБЩИНА
ПОПОВО
27

Подобряване на
образователната
инфраструктура на
Професионална
гимназия по селско
стопанство
"Никола Пушкаров"
гр. Попово

Проектът е насочен към
подобряване на материално техническата база, която е
амортизирана
и
морално
остаряла,
чрез
ремонт,
саниране и въвеждане на
мерки
за
енергийна
ефективност на 4 бр. сгради -

целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

22.12.2016

22.06.2018

- 28 -

1 289 893.84

85%

Гр. Попово

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);

22.12.2016

учебна сграда, общежитие,
столова и физкултурен салон
на Професионална гимназия
по селско стопанство "Никола
Пушкаров" гр. Попово, с което
се цели цялостно подобряване
на
учебния
процес
и
въвеждане на нови методи на
обучение, които да повишат и
задържат интереса на младите
хора. Проектните дейности ще
допринесат
пряко
за
подобряване на материално
техническата база, което от
своя страна ще спомогне за полесната
интеграция
и
социализиране в обществото в
процеса по обучение, както и
за
последващо
успешно
реализиране на пазара на
труда. На база предварително
разработени
доклади
от
обследване
за
енергийна
ефективност и техническите
характеристики на сградите,
както и разработени работни
проекти
за
саниране
и
обновяване
на
сградите,
включени
в
проектното
предложение са заложени
задължителните
и
съпътстващи
мероприятия,
които ще допринесат за
подобряване
на
инфраструктурата на сградата
за обучение, общежитието,
сградата
за
обществено
хранене и физкултурния салон,
с което ще се предостави
възможност за предоставяне
на отлични условия на
учениците за осъществяване
на
учебен
процес
и
извънкласни
форми
на
занимания, възможности за

[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

- 29 -

спорт и отдих.
ОБЩИНА
ТЕТЕВЕН

28

Реконструкция,
обновяване и
оборудване на
сградния фонд на
ПРОФЕСИОНАЛНА
ГИМНАЗИЯ ПО
ГОРСКО
СТОПАНСТВО И
ДЪРВООБРАБОТВ
АНЕ „САВА
МЛАДЕНОВ“, гр.
ТЕТЕВЕН

Настоящото
проектно
предложение
предвижда
изпълнение на мерки по
сградния
фонд
на
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „САВА
МЛАДЕНОВ“, гр. ТЕТЕВЕН. Въз
основа за заключенията от
изготвения
техническите
паспорти, състоянието на
сградите към момента не
удовлетворява изискванията
на чл.169 от ЗУТ по отношение
на
енергоефективност,
безопасна
експлоатация,
защита от шум и опазване на
околната среда. Проектното
предложение
включва
реализация на предвидените в
изготвените
Технически
паспорти мерки, обхващащи
следното:
Осигуряване
изискванията на Наредба № 4
от 1 юли 2009 г. за
проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в
съответствие с изискванията
за
достъпна
среда
за
населението, включително за
хората с увреждания.
Необходимите
мерки
за
конструктивното укрепване и
повишаване на сигурността на
сградите; Цялостно изолиране
на сградите в съответствие с
Наредба №7 от 2004г. за
Енергийна ефективност на
сгради (с изключение на
УЧЕБНОАДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА);
Подмяна
на
компрометирана
дървена

27.12.2016

27.12.2018

- 30 -

1 299 989.08

85%

Гр. Тетевен

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

27.12.2016

конструкция,
хидроизолационните слоеве и
покривно
покритие
от
ламарина (с изключение на
УЧЕБНОАДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА); Подмяна на улуци и
водосточни
тръби
(с
изключение
на
УЧЕБНОАДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА);
Подмяна
и
преоборудване
на
съществуващите ел. табла;
Цялостна
подмяна
на
съществуващите
ел.
инсталации и осветителната
ел. инсталация; Изграждане на
аварийно
евакуационно
осветление,
Пожароизвестителна
инсталация,
нова
мълниезащитна и заземителна
инсталация;
Подмяна
на
тръбна мрежа и съществуващи
чугунени
радиатори
за
УЧЕБНОАДМИНИСТРАТИВНАТА
СГРАДА и ОБЩЕЖИТИЕТО;
Необходими мерки по част
„Пожарна
безопасност“;
Доставка
и
монтаж
на
оборудване и обзавеждане.
ОБЩИНА
ПАЗАРДЖИК

29

Подобряване
качеството на
образователната
среда и
предоставяне на
съвременни
условия чрез
обновяване на
материалната база
на ПГСС „Царица
Йоанна“

Проектно
предложение
„Подобряване качеството на
образователната
среда
и
предоставяне на съвременни
условия чрез обновяване на
материалната база на ПГСС
„Царица Йоанна““ ще осигури
създаване на условия за
качествено
професионално
образование. Изпълнението на
дейностите по проекта ще
доведат до постигане на

05.01.2017

05.01.2019

- 31 -

1 300 000.00

85%

Гр.
Пазарджик

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;

05.01.2017

приоритетите на регионално
ниво, заложени в Национална
програма
за
развитие
България 2020, а именно:
Подобряване на достъпа и
повишаване на качеството на
образованието и обучението и
качествените характеристики
на
работната
сила;
Осигуряване на достъпно и
качествено образование за
развитие на личността чрез
осъвременяване на системата
на образование и осигуряване
на
нейната
адаптивност
спрямо нуждите на пазара на
труда;
Подобряване
на
качествените характеристики
на работната сила. Проектните
дейности
пряко
си
кореспондират с ефективното
изпълнение на приоритетните
направления за въздействие
от Стратегията за развитие на
професионалното образование
и обучение в Република
България за периода 20152020г., а именно: -Осигуряване
на качество и ефективност на
ПОО;
Подобряване
на
възможностите за достъп до
ПОО;
Подобряване
на
системата
на
професионалното образование
и обучение, в контекста на
ученето през целия живот;
Засилване
участието
и
отговорностите на всички
заинтересовани страни за
осигуряване на кадри с
необходимата за икономиката
квалификация.

[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

- 32 -

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

30

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване
на материалнотехническата база
на 15 държавни
професионални
гимназии в
системата на МОН
в област Софияград

Икономическата структура на
Столичния
град,
следва
тенденциите на развитите
икономики.
Силно
преобладаващият
дял
на
услугите нараства. Увеличава
се влиянието на креативните и
рекреативните технологии и
развитието на иновационните
технологии и внедряването им
в
производството.
Чрез
дейностите
заложени
в
настоящето
проектно
предложение се цели да бъде
подобрен учебният процес, да
бъдат въведени нови методи
на обучение и подсигурена полесна
интеграция
и
социализиране в обществото
на бъдещото поколение. С
обновяване на амортизираната
и морално остарялата база,
МОН се стреми да насърчи
създаването
на
нови
професионални специалности
и да повиши качеството на
образователния процес в
професионалните училища в
София-град. Чрез мерките,
които ще бъдат приложени се
цели
да
са
повиши
квалификацията и уменията на
учащите, за да могат да
отговорят на нуждите на
пазара на труда. Съществен
момент
за
устойчивото
развитие
на
бизнеса
в
Столицата е необходимостта
от насърчаване на връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес.
С инвестиции за обновяване и
модернизация на учебните

09.01.2017

09.07.2019

- 33 -

13 085 000.00

85%

Гр. София

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

09.01.2017

кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници ще
бъде
подобрена
образователната
инфраструктура на: ПГ по
транспорт и енергетика "Хенри
Форд" Софийска гимназия по
строителство, архитектура и
геодезия
"Христо
Ботев"
Софийска
професионална
гимназия
по
електроника
"Джон Атанасов" Национална
професионална гимназия по
прецизна техника и оптика "М.
В. Ломоносов" ПГ по аудио-,
видео- и телекомуникации "А.
С.
Попов"
Национална
финансово-стопанска
гимназия
Национална
търговско-банкова гимназия
Технологично
училище
Електронни
системи
към
Технически Университет София
Софийска
професионална гимназия по
туризъм ПГ по електротехника
и автоматика ПГ по туризъм
"Алеко Константинов" ПГ по
транспорт "Макгахан" ПГ по
подемна,
строителна
и
транспортна техника Софийска
гимназия
по
хлебни
и
сладкарски технологии ПГ по
текстил и моден дизайн

31

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване
на материалнотехническата база
на 15 държавни

Областите Бургас, Сливен,
Стара Загора, Хасково и Ямбол
са разположени в два региона
за икономическо развитиеЮжен
централен
и
Югоизточен.Туризмът
заема
водещо място в икономиката
на Югоизточния район на
основата
на
изградената

10.01.2017

10.07.2019

- 34 -

15 058 000.00

85%

Бургас,
Сливен,
Стара
Загора,
Хасково и
Ямбол

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни

10.01.2017

професионални
гимназии в
системата на МОН
в областите Бургас,
Сливен, Стара
Загора, Хасково и
Ямбол

туристическа
база
и
традиционния опит.Областите
Стара Загора и Хасково се
развиват в индустриалният
сектор и селското и горско
стопанство.Чрез
дейностите
заложени
в
настоящето
проектно предложение се цели
да бъде подобрен учебният
процес, да бъдат въведени
нови методи на обучение и да
бъде подсигурена по-лесна
интеграция и социализиране в
обществото на бъдещото
поколение.С обновяване на
амортизираната и морално
остарялата
база
на
професионалните училища в
региона, МОН се стреми да
насърчи
запазването
на
традиционни и създаването на
нови
професионални
специалности за региона на
Бургас,Сливен,Стара Загора,
Хасково и Ямбол.Съществен
момент за оставане на младото
население и развитието на
бизнеса
в
региона
е
необходимостта
от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес.
С инвестиции за обновяване и
модернизация на учебните
кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници ще
бъде
подобрена
образователна
инфраструктура на: ПГ по
химични технологии "Акад. Н.
Д. Зелинский" - Бургас ПГ по
хотелиерство и туризъм "Акад.
Неделчо Неделчев" ПГ по

средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

- 35 -

ОБЩИНА
ЛОВЕЧ

32

Ремонт,
преустройство и
обзавеждане на
Професионална
гимназия по
ветеринарна
медицина "Проф.
д-р Димитър
Димов", гр. Ловеч

механотехника - Сливен ПГ по
икономика "Професор доктор
Димитър Табаков" ПГ по
строителство, архитектура и
геодезия "Лубор Байер" ПГ по
електроника "Джон Атанасов"
ПГ по електротехника и
технологии "Г. С. Раковски" ПГ
по транспорт и транспортен
мениджмънт
Казанлък
Финансово-стопанска гимназия
"Атанас Буров" - Хасково ПГ
по
механоелектротехника
"Стойчо и Кица Марчеви" ПГ по
туризъм
"Александър
Паскалев" и ПГ по лека
промишленост
"Райна
Княгиня"" ПГ по подемна,
строителна и транспортна
техника "Н. Й. Вапцаров" ПГ по
икономика "Георги Стойков
Раковски" ПТГ "Иван Райнов" Ямбол
Проектното
предложение
предвижда:
цялостно
обновяване
на
образователната институция,
съгласно констатациите и
предписанията в техническия
паспорт и докладите към него
и предписаните ЕСМ в
съответствие с нормативните
и минимални изисквания за
енергийна
ефективност;
ремонт на класни стаи, учебни
кабинети
и
лаборатории,
съобразен със спецификата на
учебното
заведение;
проучване
и
проектиране
промяна предназначението на
третия етаж от източно крило
на
учебната
сграда
за
обособяване на ученическо
общежитие
до
60
лица
(обучаващи се в ПГВМ-Ловеч),

12.01.2017

12.10.2018

- 36 -

1 299 980.00

85%

Гр. Ловеч

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през

12.01.2017

ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

33

чрез
реконструкцията
на
съществуващи класни стаи в
спални помещения, санитарнохигиенни
помещения
и
обслужващи зони, като част от
цялостното обновяване на
образователната институция;
ремонт и преустройство на
котелно помещение; -ремонт
на кухненски блок и столова
(ученическото столово хранене
е организирано с персонал на
училището);
ремонт
на
физкултурния
салон
и
прилежащите
към
него
съблекални;
доставка
обзавеждане на общежитие и
оборудване на кухненски блок;
рехабилитация на дворно
пространство.
ПГВМ Ловеч разполага с
учебно опитно стопанство, в
близост до града, с площ от
150 дка. В него са изградени
ферма, клиника и аптека, с
които
се
обезпечава
практическата подготовка на
обучаващите се.
Христо
Ботев"
чрез
Обновяване и
подобряване
на
доизграждане на образователната
материалноинфраструктура на учебното
техническата база заведение.
Гимназията
е
на Професионална единственото професионално
гимназия по горско училеще в страната, строго
стопанство
профилирано
по
"Христо Ботев" - специалностите
“Горско
Велинград
стопанство и дърводобив” и
“Горско и ловно стопанство”.
От откриването на училището
до сега в него са подготвени
над 5000 специалисти, които
работят в системата на горите в горските и ловни стопанства,
в
лесозащитни
и

целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

12.01.2017

12.07.2019

- 37 -

1 300 000.00

85%

Гр.
Велинград

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително

12.01.2017

семеконтролни станции, в
проектантски
организации,
фирми за дърводобив и
търговия
с
дървени
материали.
Проектното
предложение
предвижда
внедряване на мерки за
енергийна
ефективност
в
сградата на ПГГС "Христо
Ботев"
Велинград
и
изграждането
на
многофункционална зала към
учебното
заведение
включваща
физкултурен
салон,
съблекални
със
санитарни помещения, фитнес
и заседателна зала. В процеса
на реализация на проекта ще
бъдат осъществени дейности
по инженеринг - проектиране,
авторски надзор и изпълнение
на строителството. Ще бъде
закупено,
доставено
и
монтирано
нужното
за
новоизградената материална
база
оборудване
и
обзавеждане.
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

34

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване
на материалнотехническата база
на 15 държавни
професионални
гимназии в
системата на МОН
в областите Видин,
Враца, Монтана,
Плевен

Ускоряването на регионалния
растеж на СЗР е важна задача
пред регионалната политика на
РБългария, което е свързано с
целенасочена подкрепа за
преодоляване на неговото
изоставане
в
социалноикономически
план.
С
настоящето
проектно
предложение Министерство на
образованието и науката се
стреми
да
насърчи
запазването на традиционните
и да разкрие нови за региона
на Видин, Враца, Монтана и
Плевен
професионални
специалности.
Съществен

професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

17.01.2017

17.07.2019

- 38 -

18 557 000.00

85%

Видин,
Враца,
Монтана,
Плевен

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното

17.01.2017

момент за оставане на младото
население и развитието на
бизнеса е необходимостта от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование и реалния бизнес
с оглед създаване на условия
за развитие на личностни и
професионални
знания
и
умения през целия живот.
Инвестициите
в
образователните институции е
с
цел
обновяване
и
модернизация на учебните
кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници и ще
допринесат за осъществяване
на
по-качествено
професионално образование.
Предвижда се модернизиране
на
образователната
инфраструктура на: ПГ "Проф.
д-р Асен Златаров" - Видин ПГ
по
туризъм
"Михалаки
Георгиев" - Видин ПГ по
ядрена
енергетика
"Игор
Курчатов"
Козлодуй
Професионална
техническа
гимназия "Никола Йонков
Вапцаров" - Враца ПГ по
техника и електротехника
"Христо Ботев" - Монтана
Професионална гимназия по
строителство, архитектура и
геодезия "Проф. арх. Стефан
Стефанов" - Монтана ПГ по
транспорт "Вл. П. Минчев" Владимирово
Финансовостопанска гимназия "Васил
Левски"
Монтана
Професионална гимназия по
електроника
и
химични
технологии
"Проф.Асен
Златаров"
Плевен

обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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ОБЩИНА
СТАРА
ЗАГОРА

35

Професионална гимназия по
механоелектротехника
Плевен
Професионална
гимназия по транспорт "Проф.
Цветан Лазаров" - Плевен
Професионална гимназия по
механоелектротехника "Христо
Смирненски"
Кнежа
Професионална гимназия по
туризъм "Алеко Константинов"
Плевен
Професионална
гимназия по ресторантьорство,
търговия и обслужване –
Плевен
Професионална
гимназия
по
подемна,
строителна и транспортна
техника
"Г.С.Раковски"
Плевен
Дейностите, предвидени в
Реконструкция,
проектното предложение имат
модернизация и
за цел да надградят и
въвеждане на
подобрят сградата на ПГВМ
мерки за енергийна "Иван
П.
Павлов".
ефективност за
Обновяването
на
сградата на ПГ по материалната база ще доведе
ветeринарна
до цялостно подобряване на
медицина "Иван П. учебния процес и ще улесни
Павлов", град
въвеждането на нови методи
Стара Загора
на обучение, които да повишат
и задържат интереса на
младите хора. Подобрените
условия в учебното заведение,
модерните класни стаи и
кабинети ще се отразят
благоприятно на мотивацията
на учениците за по-добро и поактивно
обучение
и
реализацията им на пазара на
труда. Интервенциите пряко
ще допринесат за намаляване
броя
на
преждевременно
отпадналите ученици и ще
създадат предпоставки за
повишаване
дела
на
завършилите
образование.

20.01.2017

20.07.2019
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1 293 742.92

85%

Гр. Стара
Загора

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

20.01.2017

Денойностите за подобряване
достъпа на хора с увреждания
до сградите са предпоставка за
социално включване и борба с
изолацията на тази група от
обществото. С внедряване на
енергоспестяващи
мерки
проектът ще даде своя принос
в борбата с климатичните
промени, намаляването на
потреблението на енергия и
вредните емисии.
МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

36

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване
на материалнотехническата база
на 15 държавни
професионални
гимназии в
системата на МОН
в областите
Благоевград,
Кюстендил,
Перник, Пазарджик
и София-област

Промените в икономическата
структура на Югозападния
район следват тенденциите на
развитите икономики. Силно
преобладаващият
дял
на
услугите нараства за сметка на
свиващите се сектори на
индустрията
и
селското
стопанство. Чрез дейностите
заложени
в
настоящето
проектно предложение се цели
да бъде подобрен учебният
процес, да бъдат въведени
нови методи на обучение и да
бъде подсигурена по-лесна
интеграция и социализиране в
обществото на бъдещото
поколение. С обновяване на
амортизираната и морално
остарялата
база
на
професионалните училища в
региона, МОН се стреми да
насърчи създаването на нови
професионални специалности
за региона на Благоевград,
Кюстендил, Перник, Пазарджик
и София-област, отговарящи
на търсенето на пазара на
труда. Съществен момент за
оставане
на
младото
население и развитието на
бизнеса
в
региона
е

25.01.2017

25.07.2019
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15 392 000.00

85%

Благоевград,
Кюстендил,
Перник,
Пазарджик и
Софияобласт

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

25.01.2017

необходимостта
от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес.
С инвестиции за обновяване и
модернизация на учебните
кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници ще
бъде
подобрена
образователна
инфраструктура
на:
Неврокопска професионална
гимназия "Димитър Талев", ПГ
по строителство, архитектура и
геодезия " Васил Левски", ПГ
по икономика "Иван Илиев", ПГ
по икономика и туризъм
"Проф. д-р Асен Златаров", ПГ
по икономика и мениджмънт
"Йордан
Захариев",
Професионална
гимназия
"Акад. С. П. Корольов" – гр.
Дупница, ПГ по икономика и
мениджмънт – гр. Пазарджик,
ПГ по механоелектротехника–
гр.
Пазарджик,
ПГ
по
строителство и архитектура -–
гр.
Пазарджик,
ПГ
по
икономика и туризъм "Алеко
Константинов",
Професионална
гимназия
"Велизар Пеев" – гр. Своге, ПГ
по техника и мениджмънт
"Христо
Ботев",
ПГ
по
компютърни технологии и
системи-гр. Правец, ПГ по
техника и строителство "Арх.
Йордан Миланов", ПГ по
икономика - гр. Перник
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МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

37

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване
на материалнотехническата база
на 15 държавни
професионални
гимназии в
системата на МОН
в областите Варна,
Добрич, Разград,
Силистра и Шумен"

С
настоящето
проектно
предложение се цели да бъде
обновена амортизираната и
морално остарялата база на
професионалните училища в
региона, като по този начин
Министерство
на
образованието и науката се
стреми
да
насърчи
запазването на традиционните
за региона на Варна, Добрич,
Разград, Силистра и Шумен
професионални специалности.
Съществен момент за оставане
на младото население и
развитието на бизнеса в
региона е необходимостта от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес
с оглед създаване на условия
за развитие на личностни и
професионални
знания
и
умения през целия живот.
Инвестициите
в
образователните институции е
с
цел
обновяване
и
модернизация на учебните
кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници и ще
допринесат за осъществяване
на
по-качествено
професионално образование.
В резултат от инвестициите в
образователна
инфраструктура
на:
1.Професионална гимназия по
електротехника,
2.Професионална гимназия по
туризъм "Професор д-р Асен
Златаров", 3.Професионална
техническа
гимназия,
4.Варненска морска гимназия

27.02.2017

27.08.2019
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15 404 000.00

85%

Варна,
Добрич,
Разград,
Силистра и
Шумен

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

27.02.2017

СТОЛИЧНА
ОБЩИНА
38

"Свети Николай Чудотворец",
5.Варненска
търговска
гимназия "Георги Стойков
Раковски", 6.Професионална
гимназия по строителство,
архитектура и геодезия "Васил
Левски",
7.Професионална
гимназия по химични и
хранително-вкусови
технологии
"Дм.
Ив.
Менделеев",
8.Финансовостопанска гимназия "Васил
Левски",
9.Професионална
гимназия по туризъм "П. К.
Яворов",
10.Професионална
техническа гимназия "Шандор
Петьофи", 11.Професионална
гимназия по икономика "Робер
Шуман",
12.Професионална
гимназия
по
стопанско
управление, администрация и
услуги
"Атанас
Буров",
13.Професионална гимназия по
механотехника
"Владимир
Комаров", 14.Професионална
гимназия по строителство,
архитектура
и
геодезия,
15.Професионална гимназия по
икономика, ще бъде подобрен
учебният процес, ще бъдат
въведени нови методи на
обучение
и
ще
бъде
подсигурена
по-лесна
интеграция и социализиране в
обществото.
Проектното предложение е
Ремонт и
насочено към създаване на
обновяване на
нови
възможности
за
Професионална
професионална квалификация
гимназия по
на
възпитаниците
на
хранителноПрофесионална гимназия по
вкусови
хранително-вкусови
технологии "Проф. технологии "Проф. д-р Георги
д-р Георги
Павлов" на територията на
Павлов", район
Столична община (СО), както и

14.03.2017

14.11.2018
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1 611 208.52

85%

София

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни

14.03.2017

Илинден

осигуряване на съвременни
условия за провеждане на
учебната
практика,
чрез
осигуряване на материална
база за това. Основните
дейности,
планирани
в
проектното
предложение,
включват изпълнението на
строително монтажни-работи
за
реконструкция
на
училищната инфраструктура,
както и осигуряване на ново
обзавеждане и оборудване на
лаборатория по професиите и
доставка
на
съвременни
програмни продукти и техника
за целите на образователния
процес. 211 ученици, 16 души
педагогически и 6 души
непедагогически персонал ще
се възползват от постигнатите
резултати от изпълнението на
проекта, като през следващите
учебни години този брой се
предвижда да нарасне с оглед
на положителната тенденция,
която се наблюдава за
увеличаване на броя на
учащите в професионалното
училище
и
нарасналата
атрактивност на учебното
заведение в резултат от
изпълнението на проекта.
Резултатите, които се очаква
да бъдат постигнати, а именно
цялостна модернизация на
учебната
материалнотехническа база ще окажат
положителен
ефект
за
повишаване атрактивността на
професионалното образование
сред
децата
и
техните
родители и най- вече за
създаването на възможности
за практическа подготовка на

средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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учащите
в
условия
максимално
близки
до
работната среда.

ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ

39

Професионална
гимназия по селско
и горско
стопанство в град
Кърджали привлекателен
образователен
център за младите
хора

Основната цел на проекта
"Професионална гимназия по
селско и горско стопанство в
град
Кърджали
привлекателен образователен
център за младите хора" е да
се създадат условия за
предоставянето
на
професионално образование в
сферата на селското и горско
стопанство, отговарящо на
съвременните изисквания в
тези сфери. Специфичните
цели на проекта са: - Чрез
обновяване на сградния фонд
и
осигуряването
на
професионално оборудване да
се подобри качеството на
образователните
услуги,
предоставяни
в
Професионалната гимназия по
селско и горско стопанство в
град Кърджали, което от своя
страна
да
подобри
възможностите
за
професионална реализация на
възпитаниците на училището. Чрез модернизирането на
образователния процес да се
повиши привлекателността на
учебното
заведение
за
учениците от региона, което да
допринесе за намаляване на
процента на преждевременно
напусналите
сферата
на
образованието. Целева група
на проекта са 129 учениците,
които
се
обучават
в
Професионална гимназия по
селско и горско стопанство в

10.04.2017

10.10.2019
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1 300 000.00

85%

Кърджали

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

10.04.2017

40

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И
НАУКАТА

Обновяване и
модернизация на
регионалната
образователна
инфраструктура
чрез подобряване

град
Кърджали.
Непреки
бенефициенти по проекта са и
22 учители и обслужващ
персонал,
работещи
в
училището и над 200 родители
на
учениците.
Основните
дейности по проекта са
свързани с извършване на
строително -монтажни работи,
свързани с въвеждането на
мерки
за
енергийна
ефективност и довършителни
работи в сградата на учебното
заведение;
доставка
на
професионално
оборудване
необходимо за
качествен
образователен
процес
и
осъществяване на строителен
и авторски надзор. Също така
по проекта са предвидени
дейности за проектиране,
информация и публичност,
извършване на финансов одит
и управление на проекта. В
резултат от изпълнението на
проекта
ще
бъде
модернизирана сградата на
Професионалната гимназия и
ще се достави професионално
оборудване, необходимо за
провеждане
на
качествен
образователен
процес.
Подобрените
условия
за
обучение
ще
направят
учебното
заведение
по
привлекателно за учениците от
Област Кърджали и близките
области Хасково, Пловдив и
Смолян.
Икономическото развитие на
Южния централен район е
сравнително стабилно. В него
преобладава приносът на
сектора
на
услугите.
Индустриалният
сектор
и

21.06.2017

21.12.2019
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14 026 000.00

85%

Пловдив,
Смолян и
Кърджали

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование

21.06.2017

на материалнотехническата база
на 11 държавни
професионални
гимназии в
системата на МОН
в областите
Пловдив, Смолян и
Кърджали

развитието на иновациите
имат важно значение за
регионалната
икономика.
Аграрният
сектор
има
значителен дял, по-висок от
средният
за
страната.
Развитието на туризма в
района също е от значимите
отрасли на икономиката и
заетостта. Чрез дейностите
заложени
в
настоящето
проектно предложение се цели
да бъде подобрен учебният
процес, да бъдат въведени
нови методи на обучение и да
бъде подсигурена по-лесна
интеграция и социализиране в
обществото на бъдещото
поколение. С обновяване на
амортизираната и морално
остаряла
база
на
професионалните училища в
региона, МОН се стреми да
насърчи
запазването
на
традиционни и създаването на
нови
професионални
специалности за областите
Пловдив, Смолян и Кърджали.
Съществен момент за оставане
на младото население и
развитието на бизнеса в
региона е необходимостта от
насърчаване
на
връзката
между
професионалното
образование,
висшето
образование и реалния бизнес.
С инвестиции за обновяване и
модернизация на учебните
кабинети,
лабораториите,
спортните
съоръжения
и
учебните работилници ще
бъде
подобрена
образователна
инфраструктура на: ПГ по
икономика
"Алеко

(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

41

Константинов" – Кърджали; ПГ
по
електротехника
и
електроника – Пловдив; ПГ по
архитектура, строителство и
геодезия "Арх. Камен Петков";
Национална
търговска
гимназия – Пловдив; ПГ по
туризъм "Проф. д-р Асен
Златаров"; ПГ по транспорт
"Гоце
Делчев";
Професионална
гимназия
"Генерал Владимир Заимов" –
гр. Сопот; ПГ по механотехника
"Професор Цветан Лазаров" –
Пловдив; ПГ по битова техника
– Пловдив; Професионална
гимназия "Цар Иван Асен ІІ" –
гр.
Асеновград;
Професионална гимназия по
икономика "Карл Маркс" – гр.
Смолян
Подобряване на
Проектното предложение е
образователната насочено към подобряване на
инфраструктура на образователната
Лесотехническа
инфраструктура
(т.ч.
професионална
повишаване на енергийната
гимназия - гр.
ефективност на сградата, чрез
Берковица
осъществяване
на
енергоспестяващи
мерки),
подобряване качеството на
образователната
среда
и
повишаване
на
нейната
привлекателност
сред
учениците чрез обновяване на
материалната
база,
осигуряване на съвременно
оборудване и обзавеждане на
Лесотехническа
професионална гимназия, гр.
Берковица, находяща се в гр.
Берковица, ул. Калето № 2.
С проектно предложение се
предвижда закупуване на
оборудване за провеждане на
учебни практики и повишаване

02.09.2020

02.03.2023
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1 299 929.72

85%

Берковица

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;

02.09.2020

на
уменията
и
компетентностите
на
учениците,
както
и
внедряването
на
всички
задължителни
ЕСМ
от
енергийното обследване на
сградата и постигане на наймалко на енергиен клас С на
сградата.
С изпълнение на проекта се
предвижда внедряването на
следните ЕСМ:
Мярка В1- Смяна дървена
дограма с алуминиева дограма
Мярка В2 -Топлинна изолация
на външни стени
Мярка B3 - Топлинна изолация
на покрив
Мярка C1 - Ремонт осветителна
инсталация.
Мярка C2 - Ремонт отоплителна
инсталация
Мярка C3 - ЕСМ по прибори за
измерване,контрол
и
управление
Мярка С4 - Подмяна котел с
нов
Сградата на Лесотехническа
професионална гимназия гр.
Берковица като цяло е
триетажна, като корпусите с
идентификатори 03928.511.5.1
и 03928.511.5.3 са триетажни, а
корпус
03928.511.5.2
е
двуетажен. Сградата се състои
от 3 броя функционално
обособени
и
свързани
помежду си блокове, строени
по
различно
време
(пристрояване и надстрояване)
и отделени помежду си с
дилатационни фуги. РЗП - 3 564
кв.м.
При реализиране на всички
предложени енергоспестяващи

[7] Не се прилага;
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ОБЩИНА
ЕЛХОВО

42

мерки, общият годишен разход
на енергия ще се редуцира до
125 397,00 KWh/у и сградата ще
попада в клас „В“ от скала на
енергопотреблението.
Предложеният
пакет
от
енергоспестяващи мерки ще
доведе
до
значителен
екологичен ефект: емисиите на
въглероден диоксид ще се
редуцират с 81,02 тона/год.
Създаване на
Проектът е насочен към
условия за
подобряване качеството на
качествено
образователната среда, чрез
професионално
обновяване на материалната
образование, чрез база на училището, обособено
подобряване на
в два обекта: учебен корпус и
сградния фонд и общежитие. В отговор на
материалната база съвременните изисквания на
на Професионална професионалното обучение е
Гимназия по
предвидена подобряване на
Механизация на
инфраструктурата,
чрез
селското
внедряване на мерки за
стопанство"Ернест подобряване на енергийната
о Че Гевара
ефективност и доставката на
модерно ново оборудване и
обзавеждане. Професионална
Гимназия по Механизация на
селското стопанство "Ернесто
Че Гевара“ е една от водещите
образователни институции в
сферата
на
средното
образование в община Елхово
и привлича ученици и от
съседните
общини.
Реконструкцията
и
модернизацията на сградите
ще
подобрят
тяхната
енергийна ефективност, както
и цялостният облик на
учебното заведение, което да
позволява провеждане на
съвременен
и
качествен
учебен процес, по-атрактивен
за настоящите и бъдещите

29.09.2020

29.09.2022
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1 156 532.21

85%

Елхово

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

29.09.2020

ученици и персонал.

ОБЩИНА
ЛОЗНИЦА

43

Основен ремонт и
енергоефективна
рехабилитация на
ПГВМЗ
„Александър
Стамболийски“ гр.
Лозница

Проектното
предложение
предвижда oсновен ремонт и
енергоспестяващи мерки на
ПГВМЗ
„Александър
Стамболийски“ гр. Лозница.
Планираните
дейности
включват
управление
на
проекта, строително монтажни
работи, строителен надзор,
авторски надзор и публичност.
Ще бъдат изпълнени следните
строително
монтажни
дейности:
внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност, предвидени в
енергийното
обследване,
изпълнение
на
подемна
платформа на югозападния
вход, изграждане на подемна
платформа
в
окото
на
стълбите, на всички етажи ще
се изгради по едно санитарно
помещение
за
хора
в
неравностойно положение, а
във физкултурния салон ще се
обособи отделна съблекалня и
тоалетна
за
хора
в
неравностойно
положение.
Предприемането на такива
мерки ще повиши значително
възможностите за достъп до
сградата и участие в учебния
процес
на
неактивното
население и на хората със
затруднена мобилност. Чрез
реализирането на дейност
информираност и публичност
ще се информират и запознаят
заинтересованите страни с
целите и задачите на проекта,

24.09.2020

24.05.2022
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1 502 144.95

85%

Лозница

България

[1] Образователна
инфраструктура в
областта на
училищното
образование
(основно и общо
средно
образование);
[2] Безвъзмездни
средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Инвестиции в
образованието, в
обучението,
включително
професионалното
обучение за
придобиване на
умения, и в
ученето през
целия живот;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

24.09.2020

като по този начин ще се
гарантира максимално участие
на всички заинтересовани
страни.
Проектът ще допринесе за
създаването на благоприятни
условия за развитие на
образователни дейности в
сградата. Подобряването на
енергийните
и
експлоатационните
характеристики на сградaта ще
повишат
качеството
на
образователния процес и
значително
ще
намалят
експлоатационните разходи. С
изпълнението на дейностите
ще се осигурят рентабилна
експлоатация на сградата,
което ще позволи устойчиво
управление и поддръжка.
Проектното предложение ще
спомогне
за
по-лесната
интеграция и социализиране в
обществото и в процеса по
обучение,
както
и
за
последващо
успешно
реализиране на пазара на
труда. Обновената сграда на
ПГВМЗ
„Александър
Стамболийски“ ще задържи
младежите в училището и ще
доведе
до
по-добри
образователни резултати на
учениците,
което
в
дългосрочен
план
ще
стимулира увеличаване на
младежката
заетост,
намаляване на безработицата
и детска престъпност.
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№

MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

1

4

Operation name

Operation summary

"Modernization
of the
educational
infrastructure in
the
Professional
high School of
Agriculture
"Todor
Ratchinski"
town of General
Toshevo"

The professional high school of
agronomy Todor Ratchinski is the
only professional high school in the
municipality and is unique for the
region. This school produces
professional personnel for the
agriculture which is the main
occupation of the locals. The
graduates are valuable assets not
only in our country and in the
worldwide they have successful
career. There are four main
specializations:
Producer
of
agronomic products, Economist of
agriculture, Electric furnishing of
transport machinery, Farmer. The
project proposition is aimed for
updating the main corpus and the
gymnasium as a main part of the
school infrastructure. It is envisioned
a refreshment of the current school
yard, which contains asphalting,
replacement of the sidewalk tiles and
a playground for sports activities. For
the goals of the project the mandatory
energy saving dispositions will be
made, which are copied in the energy
saving
survey,
they
contain:

Operation
start date

Operation
end date

total eligible
expenditure.Total
Eligible Costs Granted
for the Operation

Beneficiary name

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 3 REGIONAL EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE
INFORMATION FOR GRANT AWARDED UNDER PROCEDURE BG16RFOP001-3.002 "SUPPORT FOR THE PROFESSIONAL
SCHOOLS IN BULGARIA"

% of EC
cofinancing

09.11.2016

09.05.2019

1 299 999.99

85%
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Location of
operation

Country

General
Toshevo

Bulgaria

Category of
intervention

Date of last
update of the list
of operations

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

09.11.2016

replacement of window frames and
sewer installations. It is necessity to
replace the electric, waterworks and
sewer installations. For the sight a
declaration will be brought forward,
for the certificate for energy
characteristics is released and it is
valid. For the goals of the project
proposition an investment project will
be prepared, which will include: all
mandatory energy saving measures,
copied in the energy and technical
survey;
measures
ensuring
accessible architectural setting. As a
result, from the preparation of the
investment
project
and
the
construction, all of the needed
permits will be released. The update
of the material basis of the school will
lead to an overall improvement of the
educational process will ease the
introduction of the new methods of
education.
The
improved
circumstances in the school will also
have a positive effect on the students
motivation for a better and more
active studding and career realization.
PLOVDIV
MUNICIPALITY

2

"Modernization
of the
infrastructure
and
improvement of
the quality of
the educational
environment at
Professional
High School of
Food
Technologies
and Equipment
(PHSFT) Plovdiv"

The current project proposal,
foreseen for implementation under
Priority Axis 3 – “Regional
educational
infrastructure”,
Procedure
BG16RFOP001-3.002
“Support for vocational school in
Republic of Bulgaria”, under OP
“Regions in Growth 2014-2020”, aims
to
establish
favorable
and
corresponding to the contemporary
educational
requirements
environment which through relevant
optimization will facilitate for the
provision of adequate educational
services
and
conditions
corresponding to the national and

25.11.2016

25.11.2018
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1 399 985.87

85.00

Plovdiv

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;

25.11.2016

European legislation for quality,
suitability and adequacy to the needs
of the students and stakeholders
(business and future employers). The
aims of the project are in full
consistence with the ones of the
Procedure and will be realized
through a complex set of integrated
activities,
leading
to
the
modernization of the physical
environment of the PHSFT – Plovdiv
(Construction and assembly works,
including measures for energy
efficiency and provision of accessible
environment), provision and montage
of equipment and furniture that
responds to the needs of the studied
vocational subjects in the target
school; the activities will further
contribute for the improvement of the
conditions and comfort not only of
the students but also of the
instructors. The main activities will be
supported also by activities for
publicity and communication with
whose
help
the
project’s
implementation will reach to a wider
scope of stakeholders. The committed
interventions on the territory of
PHSFT-Plovdiv and the financial
contribution of ERDF, OPRG and the
national budget will be promoted. The
realization of the project will generate
opportunity to establish a better and
qualitative educational environment
which will improve the attractiveness
of the school and the respective
vocational subject which are factors
that are going to increase the interest
of the students and the future
employers towards them and the
school.

[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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KOSTINBROD
MUNICIPALITY

3

The project proposal "Improving the
quality
of
the
educational
environment
and
infrastructure,
PGVMS" St. George the Victorious "gr.Kostinbrod" includes improvement
of the learning environment and
increase its attractiveness among
students by performing works
activities in the main building in
which the educational process,
implementation of energy efficiency
measures to reach the class of energy
consumption "C" formation and
equipment of three laboratories and
study
science-related
subjects
veterinary medicine and agriculture
and measures for rehabilitation of the
adjacent yard with replacement the
fence construction and establishment
of playground facilities for basketball,
volleyball and football.

28.11.2016

28.05.2019

1 299 998.56

85%

Kostinbrod

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

28.11.2016

Improving the
quality of
vocational
education
through
modernization
of educational
infrastructure in
six vocational
high- schools in
city of Burgas

The project proposal aims at
establishing new opportunities for
vocational training of students of six
vocational schools in city of Burgas,
as well as providing modern facilities
for practicing sports indoors and
outdoors.
The main activities planned in the
project
proposal
include
the
implementation of construction works
for
reconstruction
of
school
infrastructure, as well as providing
new furnishing and equipment for
school rooms and laboratories and
delivery of advanced software and
equipment for educational purposes.
4225 students, 321 people teaching
and 103 people non-teaching staff will
benefit from project results, and in the
forthcoming years, these numbers are
will rise, because of the positive trend
that has been observed to increase

30.11.2016

30.05.2019

8 970 458.10

85.00

Burgas

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

30.11.2016

5

BURGAS
MUNICIPALITY

4

Improving the
quality of
education in
PGVMSS "St.
George the
victorious" city of
Kostinbrod
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the number of students in vocational
schools
and
the
increased
attractiveness of schools as a result
of the project implementation.
The results, which are expected to be
achieved, namely a comprehensive
modernization of educational material
and technical infrastructure will have
a positive impact on raising the
attractiveness of vocational education
among children and their parents and
especially
for
establishing
opportunities for practical work of
students in environment close to the
working one.
BYALA SLATINA
MUNICIPALITY

5

Creation of
modernized
learning
conditions for
vocational
education in
Byala Slatina
Municipality

The present project proposal aimed at
improving the material and technical
base of Agro-technical vocational
school "Nikola Yonkov Vaptsarov" in
Byala Slatina town. The conditions of
main buildings of the educational
institution are very poor and need of
renovation. Over the years there have
carried out of partial repairs in the
teaching classrooms and the furniture
has been replaced.

02.12.2016

02.04.2018

This project will create conditions for
modernization of educational services
and will introduce a new training
method that will enhance and retain
students' interest. There will be
renovated the terms of practical
activities and developed personal and
professional skills and knowledge of
students. The project implementation
will contribute to the reduction of
drop-out
students
and
their
successful implementation of the
labor market. Besides modern
educational services, the project will
provide the conditions for equal
access of persons with disabilities to
vocational education.
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1 300 000.00

85%

Byala Slatina

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

02.12.2016

GALABOVO
MUNICIPALITY

Reconstruction
(overhaul) of
the
Professional
School of
Energy and
Electrical
Galabovo,
Building I, kv.83
- school
building and
training
workshops

6

NOVA ZAGORA
MUNICIPALITY

7

Major
renovation of
PGSS
schoolhouse,
Nova Zagora.

With the project provides overhaul of
the school building with a gross floor
area of 1 936.38 square meters and
associated training workshops with
total area 2 460.24 square meters or a
total of 4 396.62 square meters
Implementation of the main project
activities, such as repair of:- Building
facades, internal premises - incl.
replacement of windows, roof
construction and etc., electrical grid,
water systems. We will build
evacuation staircase, will provide an
accessible environment for use by
persons with disabilities under the
requirements of the regulations. Will
be performed external thermal
insulation of walls, roof insulation,
complete replacement of "building
plumbing" and electrical equipment.
All these actions will contribute to
achieving the primary objective of this
procedure BG16RFOP001-3.002 to
create conditions for modern
educational services by improving
educational infrastructure in
vocational schools of national and
regional importance.
The project proposal envisages the
improving of energy efficiency
measures in the building of PGSS
schoolhouse and separate building of
a gymnasium, located in Nova Zagora.
The planned activities include
introducing of the building energysaving measures and implementing
those reflected in the technical
passport guidelines, as well as
recommendations in order to reach at
least class energy "C" in the building
and introduction of measures to
provide an accessible environment
for people with disabilities, prescribed
by the consultant who has performed

05.12.2016

05.01.2018

1 399 999.20

85%

Galabovo

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);

05.12.2016

[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

06.12.2016

06.06.2019
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1 202 074.86

85%

Nova Zagora

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;

06.12.2016

SANDANSKI
MUNICIPALITY

8

an energy audit of the building. The
improved performance of the
buildings within the scope of
intervention will significantly reduce
operating costs for the buildings and
will contribute to the extension of
their life cycles.
Project
"Reconstruction
and
Reconstruction modernization of the building of the
and
Agricultural
Professional
High
modernization School" Kliment Timiriazev "of Agricultural Sandanski, Municipality of Sandanski
Professional " is aimed at improving the quality of
High School
the
learning
environment
by
"Kliment
upgrading of the facilities of the
Timiriazev" - school - school buildings, a sports
Sandanski,
gymnasium, an adjacent building with
Municipality of service facilities for the gymnasium, a
Sandanski"
new outdoor playground for team
games and sports. Again to meet the
modern requirements of professional
training - the delivery of advanced
new equipment and furnishings is
provided. Agricultural professional
high school "Kliment Timiriazev" Sandanski is one of two major
educational institutions in the field of
secondary education (out of four) in
the municipality of Sandanski and
attracts students from neighboring
municipalities Strumyani, Kresna and
Petrich.
Reconstruction
and
modernization of the building will
improve its energy efficiency, and
overall appearance, so that it
becomes more attractive for current
and future students. Reconstructed
and built sports facilities will enable
the provision of extra-curricular
activities.

[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

06.12.2016

06.06.2019

- 60 -

1 400 000.00

85%

Sandanski

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

06.12.2016

KAYNARDJA
MUNICIPALITY

9

Construction,
equipment and
furnishing of
the new School
Building of
Professional
School of
Mechanization
of Agriculture
N. Y. Vaptzarov
Sredishte,
Kaynardja
municipality by
Operational
Programm
Regions in
growth 20142020.

Professional School of Mechanization
of Agriculture N. Y. Vaptzarov takes
strategic place in Northeast Bulgaria
and it's bordered by municipalities of
Kaynardja, Tervel, Alfatar, Krushari
and Dobrich-Rural. The classrooms
are insufficient to conduct quality
professional training, so this project
proposal is aimed at expanding the
school building, consisting of five
study rooms with storage and 1 staff
room, 860 sq. m. on two floors,
meetings modern requirements for
quality
learning
environment,
accessibility and equipment of
vocational
schools
from
the
professional to the state and
municipal professional field.

07.12.2016

07.06.2019

1 299 999.80

85%

Sredishe

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

07.12.2016

08.12.2016

08.06.2019

1 399 199.64

85%

Haskovo

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;

08.12.2016

New School Building, new modern
equipment and furniture in training
rooms, which will be held various
academic
and
extracurricular
activities,

HASKOVO
MUNICIPALITY

10

will contribute to raising the quality of
education in high school, will
contribute to the development of
potential of the students, will provide
an opportunity for their mental, moral,
physical and social development. The
creation of modern conditions in
educational infrastructure will reduce
the drop-out rate education.
Project "Establishing conditions for
Establishing
high- quality professional education
conditions for through improvement of the buildings
high- quality
and fascilities of Professional School
professional
of Woodworking and Construction
education
"Tsar Ivan Asen II" - Haskovo" is part
through
of the Municipality's ongoing policy in
improvement of which improvement of the educational
the buildings infrastructure and creation of
and fascilities conditions for modern educational
of Professional services are set as top priorities. The
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School of
Woodworking
and
Construction
"Tsar Ivan Asen
II" - Haskovo

main activities to be implemented
include: repair and strenghtening of
the roof, repair of plumbing and
electrical intallations, gasification and
heating in the buildings; Supervision
of the construction works. During the
execution of the costruction works,
continuous construction and author
supervision of the sites will be
executed until obtaining permission
for use of the buildings/Certificate for
putting into operation;

SILISTRA
MUNICIPALITY

Provision of
high quality
education
through
modernizing
the
Professional
Agricultural
High School,,
Dobrudzha"

YAMBOL
MUNICIPALITY

Complex
measures for
renovation of
Professional
High School of
Agriculture
"Hristo Botev"

Project proposle "Provision of high
quality
education
through
modernizing
the
Professional
Agricultural High School ,,Dobrudzha"
will start with preparation of
investment projects in stage technical
project, for the school building,
school workshop and school
dormitorie adjacent to secondary
school. Technical projects will be
prepared in accordance with the Law
on Spatial Planning and Ordinance
for contents of investment projects.
With the implementation of technical
projects will be improving access for
people with disabilities to the
educational buildings as part of the
construction and installation works
related to them. For full functioning of
the high school, will be delivery and
assembly
of
equipment
and
furnishings for the buildings and
facilities listed above, as part of their
general renewal.
The implementation of the project
proposal will realize the possibilities
for implementing the measures and
actions for development of the
Professional high School for
Agriculture Hristo Botev-Yambol, by
renovation and modernization of the
classrooms, a dormitory and yard to

11

12

[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

08.12.2016

08.06.2019

1 300 000.00

85%

Silistra

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

08.12.2016

08.12.2016

08.01.2019

1 299 840.80

85%

Yambol

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);

08.12.2016
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Yambol

RAZLOG
MUNICIPALITY

13

Making the
investment to
improve
education
infrastructure
for overall
improvement of
the educational
process in the
Professional
School of
mechanization
of agriculture,
Razlog

the school building, for the
implementation
of
quality
professional education. With project
implementation will be created
prerequisites for overcoming dropout
from the education system of children
from socially disadvantaged families,
will be provided a highly qualified
personnel for the business, as well as
provide an opportunity for more
adults to receive qualification by a
particular
specialty
in
the
Professional High School in order to
be employed at the labor market. The
project is aimed to the improvement
of conditions of the educational
institution and providing conditions
of different social groups, including
marginalized
communities
and
disadvantaged groups, for training,
development and integration in the
educational and social environment.
This project proposal includes
actions to improve the energy
efficiency of the main building and
dormitory of the Vocational School of
mechanization of agriculture in the
town of Razlog. The direct
beneficiaries are 230 students and
teachers who study and work at the
school.

[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

09.12.2016

09.06.2019

Provided energy efficiency measures
will contribute to reducing final
energy consumption and indirectly to reduce greenhouse gas emissions
and to improve facilities at the
educational institution, which will
make it attractive and desirable when
choosing an educational institution
for completion secondary vocational
school. The measures, included in the
project proposal will extend the time
and the life of the building. The
measures will have an additional
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1 297 650.04

85%

Razlog

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

09.12.2016

effect as it will provide a costeffective operation of the building that
will allow sustainability management,
maintenance of the educational
institution.
ISPERICH
MUNICIPALITY

14

Renovation,
purchase of
equipment and
furniture for the
Professional
School of
Agriculture
"Khan
Asparuh",
Isperih

The project proposal aims to
overhaul, measures to improve
energy efficiency, modernization and
construction of a playground at the
Professional School of Agriculture
"Khan Asparuh". With this project will
be satisfied demand, which is
associated with providing updated
equipment, furniture and the main
building, which will be a prerequisite
for equal access to quality education
and reduce school drop-out, which is
a major factor for inclusive growth.

09.12.2016

09.12.2018

1 298 457.73

85%

Isperich

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

09.12.2016

12.12.2016

12.06.2019

1 299 999.70

85%

Karnobat

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;

12.12.2016

The main objective of the project is to
improve the educational process
through a major renovation and
modernization of the building of the
Professional School of Agriculture
"Khan Asparuh". The main target
group of the project are 368 students
trained in the high school.
KARNOBAT
MUNICIPALITY

15

Reconstruction
and renovation
of the facilities
of the
Vocational
School of
Agriculture and
light industry
city Karnobat

The project aims to create conditions
for providing quality educational
services by improving and upgrading
of the facilities of the Professional
School of Agriculture and light
industry Karnobat. It will be provided
modern equipment and furniture that
will enhance the quality of the
learning process.
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[7] Not applicable;
BLAGOEVGRAD
MUNICIPALITY

16

Investments in
improving the
quality of the
educational
environment at
Blagoevgrad
Professional
High School

The realization of this project
proposal
will
contribute
to
consolidation
of
Blagoevgrad
Professional High School (BPHS) as
one of the leading specialized
educational institutions in the region
in order to attract the interest of both
students and teachers, given the
growing demand for technical
professionals in recent years. The
project is consistent with the needs of
students and staff and provides for an
extension
of
the
educational
production base of high school by
building a triplex annexe designed to
create specialized offices, workshops,
laboratories and a gymnasium.
Enrichment and modernization of
material and production base of BPHS
will contribute to raising the level of
students' preparation who will be able
to handle modern equipment, which
on the other hand will also help them
quickly adapt to the actual
production. The increased total area
of buildings will improve the overall
appearance of the school, will allow to
increase the capacity of the
educational institution, will make the
professional high school more
preferred among students in the
region and will attract new teachers.
This in turn will contribute to the
smooth conduct of the educational
process and will allow the
introduction of more modern methods
of training, and hence to create more
skilled personnel required for
business needs

12.12.2016

12.06.2018

1 399 509.62

85%

Blagoevgrad

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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SUVOROVO
MUNICIPALITY

Reconstruction
and equipment
of the
Professional
School of
Agriculture St.
George
Pobedonosets town. Suvorovo

PLEVEN
MUNICIPALITY

General
renovation and
introduction of
energy
efficiency
measures in
State school of
finance and
management
“Intellect” Pleven

17

18

The project is aimed at providing
suitable and cost-effective, high level
of energy efficiency professional
educational infrastructure in
Suvorovo by performing
reconstruction of the building,
providing an accessible environment,
repair and insulation of the attic in
Professional School of Agriculture St.
George Pobedonosets - town.
Suvorovo.
With the project will improve the
living and working environment and
quality of professional educational
process will promote the social
integration of ethnic minorities, which
will provide wider access to
vocational education providers and
higher in absolute and relative figures
professionally educated young
people. This in turn will reduce crime
and ensure calm living conditions for
the population. Will be more attractive
for residents, visitors, investors,
mobile workforce, which in turn will
increase the competitiveness of
Suvorovo.
In pursuance of of the strategic
objectives set in the Strategy for
Development of Education in Pleven
municipality for 2014-2020 and
strategic objectives and priorities in
the Plan for Development of Pleven
municipality for 2014-2020 this project
proposal is in compliance with the
main aim and objectives of the
procedure
BG16RFOP001-3.002
"Support for vocational schools in
Bulgaria" under priority axis 3
"Regional educational infrastructure"
and aims at creating conditions for
modern educational services by
improving
the
educational
infrastructure of State school of
finance and management (SSFM)

13.12.2016

13.06.2019

1 299 999.80

85%

Suvorovo

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

13.12.2016

13.12.2016

13.06.2019

1 399 992.00

85%

Pleven

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);

13.12.2016

[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
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“Intellect” - Pleven. The project
envisages interventions related to the
introduction of energy efficiency
measures,
implementation
of
activities
for
repair
and
reconstruction of buildings and
adjacent yard and activities for
improving the access of people with
disabilities. The envisaged measures
will achieve complete renovation of
SSFM "Intellect". The implementation
of the current project will contribute
to achieving integrated impact and
synergy with realized in the past
projects, as well as through measures
and activities, envisaged in other
projects, part of the Investment
program
of
the
municipality,
concerning
interventions
on
educational infrastructure on the
territory of Pleven municipality. The
project will have added value to the
residents of the municipality - by
improving the quality of educational
services,
accessibility
and
attractiveness of the object and
implemented sustainable solutions
will create prerequisites for the
development of young people, and
achieve their retention in school.
PAVLIKENI
MUNICIPALITY

19

Establishment
of conditions
for modern
educational
services and
implementation
of professional
education of
high quality in
"Tsanko
Tserkovski"
Vocational High
School Pavlikeni

The project emphasizes on the
establishment of conditions for high
quality
professional
education
through
improvement
of
the
educational infrastructure in “Tsanko
Tserkovski” Vocational High School –
Pavlikeni. It foresees implementation
of
the
following
activities:
Introduction of energy efficiency
measures, recommended in the
energy efficiency surveys of the
school building and the workshop;
Implementation
of
obligatory
technical measures, recommended in

learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

14.12.2016

14.02.2019

1 300 000.00

85%

Pavlikeni

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
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14.12.2016

through
improvement of
the educational
infrastructure

VARNA
MUNICIPALITY

20

Modernisation
of the
Educational
Infrastructure
on the Territory
of the City of
Varna

the technical reports of the buildings;
Optimization
of
the
heating
installations; Replacement of the
morally-aged furniture and computer
equipment. Through the realization
these results will be achieved:
Improved technical basis of the
Vocational High School, which
enables the easier integration and
socialization through the educational
process, and future realization on the
labour market; Improved quality of the
educational environment which will
enease the introduction of new
methods that make the school more
attractive and interesting for young
people; The interventions will directly
contribute to the decrease of the
students' number who preliminary
drop out and they will create
preconditions for increase in the
share of the ones who successfully
graduate. The activities concerning
the improvement of the access for
disabled people to the workshop are a
further step in the social integration
and isolation fight of this group.
The Municipality of Varna has 92
obejcts of Educational infrastructure.
Those are mostly built beginningmiddle of last century, on standard
projects. Partial or cosmetic repairs
without substantial maintenance and
reinforcement have been done, which
has led to the depreciation of
buildings. As a result there has been
a deterioration of the natural learning
process in an adequate environment.
27 kindergartens have been renovated
in the previous programming period.
The project proposal aims at
increasing the share of renovated and
modernized municipal educational
infrastructure and creating better

education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

16.12.2016

16.06.2019

2 799 982.08

85%

Varna

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
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16.12.2016

conditions for modern education and
care for children and youth. This will
be achieved through activities for
reconstruction of 10 objects of
educational infrastructure in the
municipality of Varna (included in IP),
introduction of energy efficiency
measures, repair of yards, creating
accessible architectural environment.
KNEZHA
MUNICIPALITY

Improving the
educational
environment
and ensuring
equal access to
quality
vocational
training in APS"
Stefan Tsanov
"- Knezha

21

DOBRICH
MUNICIPALITY

22

Reconstruction
and
Modernization
of Vocational
School of
Veterinary
Medicine "Prof.
- Georgi Pavlov
" Dobrich city

APS" Stefan Tsanov "- Knezha"
confirmed its role in many
perspective areas as agricultural
holding, mechanization of agriculture,
plant protection and agricultural
chemistry
and
discover
new
opportunities for the young people
through high quality training. The
project envisages implementation of
activities
contributing
to
the
improvement
of
educational
infrastructure, complete renovation,
including the implementation of
measures for energy efficiency in the
building of APS"Stefan Tsanov",
Knezha that will improve the
educational environment and quality
of vocational training. The project
implementation will lead to better
working conditions and training, will
improve he overall vision of the
school building and will ensure equal
access to quality education.
Development of education by
building, upgrading, modernizing and
improving the quality and access to
educational infrastructures is one of
the main priorities of Dobrich
Municipality set out in the Municipal
Development Plan of Dobrich
Municipality for 2014-2020. The is also
the main objective of the project
proposal
Reconstruction
and
Modernization of Vocational School of
Veterinary Medicine" Prof. Dr. Georgi

and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

16.12.2016

16.12.2018

1 299 978.27

85%

Knezha

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);

16.12.2016

[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
20.12.2016

20.12.2018

1 299 954.78

85%

Dobrich

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
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20.12.2016

Pavlov "Dobrich". Official statistics
shows that for the past three school
years the number of early school
leavers increases in Dobrich.
Vicational School of Veterinary
Medicine "Prof. Dr. Georgi Pavlov"
Dobrich "(Capturas) has 43 years of
history and is one of three specialized
schools for teaching Veterinary
Medicine in the country. It is an
educational institution of regional
importance because students from
other neighboring municipalities are
trained in it. The school is located in a
region where a major priority in the
development of the economy is
agriculture and food industry
PARVOMAI
MUNICIPALITY

23

Improving the
material technical base
of the
Professional
School of
Agriculture town Parvomai
to improve the
quality of the
educational
environment

Project proposal "Improving the
material - technical base of the
Professional School of Agriculture town. Parvomai to improve the quality
of the educational environment" will
ensure the creation of conditions for
quality vocational education. The
implementation of the project
activities will dovede to achieve the
priorities at regional level, set in the
National Development Programme
Bulgaria 2020, namely: Improving
access and quality of education and
training and quality characteristics of
the labor force; Providing affordable
and quality education for personal
development
through
the
modernization of the education
system and ensure its adaptability to
the needs of the labor market;
Improving the quality of the labor
force. Project activities directly
correspond
to
the
effective
implementation of the priority
directions for the impact of the
Strategy for the Development of
Vocational Education and Training in

[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

20.12.2016

20.12.2018

1 297 814.59

85%

Parvomai

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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the Republic of Bulgaria for the period
2015-2020., Namely: -Providing quality
and efficiency of VET; Improving
opportunities for access to VET;
Improving the system of vocational
education and training in the context
of lifelong learning; Strengthening
participation and responsibilities of
all stakeholders to provide staff with
the necessary qualifications for the
economy
MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

24

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the material and
technical basis
of 17
Professional
highschools in
the system of
the Ministry of
education and
sciences in the
municipalities
of Rusé, Veliko
Tarnovo,
Gabrovo,
Lovech,
Targovishte

With the current project proposition it
is an update for the amortized and
morally old basis of the professional
schools on the region, through this
the MES aims to encourage the
presevation of the traditional for the
Veliko Tarnovo, Rusé, Garbovo and
Targovishte regions professional
specialties. A crucial moment for
keeping the young population and
developing business is the necessity
of encouraging the bond between the
professional
education,
higher
education and real business with
viewing of creating conditions for
developing personal and professional
knowledge
and
skills.
The
investments in the educational
institutions aim to update the school
cabinets,
laboratories,
sports
equipment and training workshops
and will contribute for a better
professional education. In result of
the investments in the educational
infrastructure of: Professional high
school of construction, architecture
and geodesy "Angel Popov" - Veliko
Tarnovo, SHS of trading "Dimitar
Hadzhivasilev" – Svishtov, PHS of
electrotechnics
and
eletronics
"Michailo Vasilevitch Lomonosov" Gorna Oryahovitsa, PHS of tourism
"Doctor Vasil Beron" - Veliko

21.12.2016

21.06.2019
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18 991 000.00

85%

Rusé, Veliko
Tarnovo,
Gabrovo,
Lovech,
Targovishte

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

21.12.2016

Tarnovo,
PHS
of
eletronics
"Alexander Stepanovitch Popov" Veliko
Tarnovo,
Staroprestolna
school of Economics - Veliko
Tarnovo, PHS of mechanics and
electrotechnics
"General
Ivan
Batchavarov" – Sevlievo, PTS "Doctor
Nikola Vasiliadi" – Gabrovo, PHS of
mechanics and electrotechnics –
Lovech, PHS electronics and
electrotechnics "Apostol Arnaudov" –
Rusé, PHS of economics and
management "Elias Canetti" – Rusé,
PHS of tourism "Ivan P. Pavlov" –
Rusé, PHS of transport – Rusé, PHS
of mechanotechnics "Yuri Gagarin" –
Rusé,
PHS
of
construction,
architecture and geodesy "Penyo
Penev" – Rusé, PHS of economical
informatics "John Atanasov" –
Targovishte, PTS "Tsar Simeon
Veliki" – Targovishte, the learning and
edicational process will be improved,
new educational methods will be
introduced and an easier integration
and socialization in the community
will be ensured.
VALCHI DOL
MUNICIPALITY

25

Repair,
reconstruction
and provision
of publicly
accessible
surroundings
for Professional
School of
Agriculture and
Forestry Stefan Karadja Valchi dol

The project is aimed at providing
suitable and cost-effective, high level
of energy efficiency professional
educational infrastructure in Valchi
dol, by performing reconstruction of
the building, providing an accessible
environment, repair and replacement
of heating systems - Pellet system,
insulation, replacement of windows,
the introduction of energy-saving
lighting in Professional School of
Agriculture and Forestry – village
Stefan Karadja. The implementation of
this integrated project will ensure
appropriate
and
cost-effective
educational infrastructure compatible
with future requirements and needs of

21.12.2016

21.03.2018

1 299 347.02

85%

Stefan Karadja

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
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21.12.2016

the population. Will contribute to
balanced territorial development of a
smaller urban agglomeration, which is
Valchi Dol and will accelerate its own
economic, social, territorial and
environmental development.
STARA ZAGORA
MUNICIPALITY

26

Reconstruction,
renovation and
implementation
of energy
efficiency
measures in the
building of
"Knyaz Simeon
Tarnovski"
High School of
Economics Stara Zagora

"Knyaz Simeon Tarnovski" High
School of Economics-Stara Zagora is
the oldest vocational school in the
region,established in 1921. 671
students are being educated in 8
economic professions.It is a 3-storey
building,a basement and a sport gym
connected by an indoor
walkway.Firstly,a 3-storey school
building was constructed.It was
enlarged twice:in 1960- eastwards,and
in 1967- westwards.In 1993 was built
the indoor gym.In the past 30 years
the school was only partially
renovated,which at present requires a
complete overhaul and modernization
of its building in order to improve the
educational environment quality and
to enhance its attractiveness among
students.The following target groups
will be positively affected by the
project implementation:671 students
at age from 14 to 19 years;46
teachers;17 employees administrative
and technical staff.Indirect
beneficiaries are 1342 parents of the
students in the school.The project
envisages major renovation,
reconstruction and modernization of
the bulding in order to achieve a
healthy,safe and good-looking
environment for provision of modern
professional educational services in
the High School of Economics.The
project aims at achieving updated
energy efficiency criteria and at
creating equal conditions for
disadvantaged people by

and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
21.12.2016

21.06.2019

1 399 972.00

85%

Stara Zagora

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

- 73 -
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implementing measures allowing
disabled people to have access to the
school building.
POPOVO
MUNICIPALITY

27

Improving the
educational
infrastructure
of the
Professional
School of
Agriculture"
Pushkarov "
town Popovo

The project is aimed at improving the
material - technical base, which is
depreciated and obsolete by repair,
rehabilitation and introduction of
energy efficiency measures 4
buildings - school building, dormitory,
canteen and gymnasium of the
Vocational School of Agriculture
"Pushkarov", which seeks an overall
improvement of teaching process and
introduction of new teaching methods
to increase and retain the interest of
young people. Project activities will
contribute
directly
to
the
improvement of material and
technical base, which in turn will help
to ease integration and socialization
in the society in the process of
training and subsequent successful
implementation of the labor market.
On the basis of pre-designed reports
from energy efficiency audits and
technical characteristics of buildings
and developed work projects for
rehabilitation and renovation of the
buildings included in the project
proposal are set out mandatory and
accompanying measures that will
contribute
to
improving
the
infrastructure of the building for
training , dormitory building for
catering and gym, which will allow for
the provision of excellent students for
realization
of
teaching
and
extracurricular activities, sports and
recreation. Given the priority the
professional field of the Professional
School of Agriculture "Pushkarov" is
planned purchase of new tractor with
equipment for training purposes,
which will contribute to improving the

22.12.2016

22.06.2018

1 289 893.84

85%

Popovo

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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22.12.2016

quality of education provided and
increase students' motivation for good and active learning.
TETEVEN
MUNICIPALITY

28

Reconstruction,
renovation and
new equipment
of the buildings
from
professional
high school of
forestry and
wood working
Sava Mladenov,
Teteven town

The current project proposal
envisages
implementation
of
measures for increased energy
efficiency of professional high school
of forestry and wood working
(PHSFWW) Sava Mladenov, Teteven
town. Based on the conclusions of
the technical passport, the current
buildings’ status does not meet the
requirements of Art. 169 of the Law on
Territorial Development in terms of
energy efficiency, safe operation,
noise and environmental protection.
The project proposal includes the
implementation of the measures
mentioned in the Technical Passport,
including the following: • Provision of
the stipulations of Ordinance 4 of
01.07.2009 for design, execution and
maintenance of construction in acc.
with the requirements for accessible
environment for population, incl.
people with disabilities; • Necessary
measures for structural strengthening
and increased security of buildings;
Replacement
of
compromised
wooden construction, waterproof
layers and roof tin covering (excl. the
training-administrative
building);
Complete isolation of the buildings
according to Ord. Nr.7/2004 for
Energy efficiency in buildings (excl.
the training-administrative building); •
Replacement of rain gutters and water
spouts
(excl.
the
trainingadministrative building). Replacement
and re-equipment of existing
electrical
panels;
Complete
replacement of existing electrical and
lighting
electrical
installations;
Development of emergency lighting,

27.12.2016

27.12.2018

1 299 989.08

85%

Teteven

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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27.12.2016

fire alarming installation, new
transient protection and ground
installations; • Replacement of piping
network and existing cast-iron
radiators
of
the
trainingadministrative building and hospice;
Fire safety - necessary measures;.
Supply and installation of equipment
and furnishing.
PAZARDZHIK
MUNICIPALITY

29

Improving the
quality of the
educational
environment
and providing
modern
facilities by
upgrading the
material base of
PSA "Tsaritsa
Yoanna""

Project proposal "Improving the
quality
of
the
educational
environment and providing modern
facilities by upgrading the material
base of PSA "Tsaritsa Yoanna"" will
ensure the creation of conditions for
quality vocational education. The
implementation of the project
activities will result in the
achievement of priorities at regional
level, set in the National Development
Programme Bulgaria 2020, namely:
Improving access and quality of
education and training and quality
characteristics of the labor force;
Providing affordable and quality
education for personal development
through the modernization of the
education system and ensure its
adaptability to the needs of the labor
market; Improving the quality of the
labor force. Project activities directly
correspond
to
the
effective
implementation of the priority
directions for the impact of the
Strategy for the Development of
Vocational Education and Training in
the Republic of Bulgaria for the period
2015-2020.,
namely:
-Providing
Quality and efficiency of VET;
Improving opportunities for access to
VET; Improving the system of
vocational education and training in
the context of lifelong learning;
Strengthening
participation
and

05.01.2017

05.01.2019

1 300 000.00

85%

Pazardzhik

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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05.12.2017

responsibilities of all stakeholders to
provide staff with the necessary
qualifications for the economy.
MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

30

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the material and
technical basis
of 15
Professional
highschools,
property of the
Ministry if
education and
sciences in the
region of Sofiagrad

The economical structure of the
capital city follows the tendencies of
the already developed economies.
The major economical share of the
services increases. There is also an
increase in the influence of the
creative and recreative technologies
and the development of invative
technologies and their integration in
production. The current project
proposition aims to improve the
educational process, to introduce new
methods of education and to ensure
better integration and sociallization in
the community for the future
generations. Through the update and
modernization of the amortized and
morally old basis of the professional
schools in the region, MES strives to
encourage the preservation of the
traditional and to create new
speciallizations for the region of
Sofia-grad. Through the measures
which are going to be implemented, a
better qualification for the students
will be ensure for a better integrity in
the market of work. A crucial moment
for the stable prosperity of the capital
is the necessity of encouragement of
the bond between professional
education, high education and real
business. With investments for
update and modernization of the
school cabinets, laboratories, sports
installations and school workshops,
an improvement in the educational
infrastructure will take place in the
following schools: PS of transport
and energetics "Henry Ford" SHS of
construct, architecture and geodesy
"Hristo Botev" SPS of electronics

09.01.2017

09.07.2019

13 085 000.00

85%

Sofia

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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09.01.2017

"John Atanasov" NPS of precision
technics
and
optics
"M.V.Lomonosov" PS of audio,video
and telecommunications "A.S.Popov"
National finance-business school
National High school of Banks and
Commerce Technical School to TU Sofia Sofia`s Professional High
School of Tourism PS of electronics
and automatics PS of tourism "Aleko
Konstantinov" "Makgahan" High
school of Transport PHS of Lifting,
Construction
and
Transport
Equipment Sofia High School of
Bread and pastry Technology
Professional high school of Textile
and Fashion Design
MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

31

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the materialtechnical basis
of 15 public
professional
schools in the
MES system in
the regions of
Burgas, Sliven,
Stara Zagora,
Haskovo and
Yambol

The regions of Burgas, Sliven, Stara
Zagora, Haskovo and Yambol
geographically are situated in two
regions of economical development
of the South central and Southeast.
The tourism takes a leading part in
the economy in the Southeast areas
foundational touristic basis and
traditional expirience. The regions of
Stara Zagora and Haskovo are
excelling in theindustrial sector as
well as the agriculture and forestry.
With the activities pointed in the
current projectproposition it is aimed
to improve the educational process,
to introduce new methods of
education and to ensure better
integration and sociallization in the
community for the future generations.
Through
the
update
and
modernization of the amortized and
morally old basis of the professional
schools in the region, MES strives to
encourage the preservation of the
traditional and to create new
speciallizations for the regions of
Burgas, Sliven, Stara Zagora,

10.01.2017

10.07.2019

15 058 000.00

85%

Burgas, Sliven,
Stara Zagora,
Haskovo and
Yambol

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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10.01.2017

Haskovo and Yambol. A crucial
moment for keeping the young
generation and the development of
business in the region is the
necessity of encouragement of the
bond between professional education,
high education and real business.
With investments for update and
modernization of the school cabinets,
laboratories, sports installations and
school workshops, an improvement in
the educational infrastructure will
take place in the following schools:
PS of chemical technologies "Acad.
N.D.Zelinskiy" - Burgas PS of hotel
management and tourism "Acad,.
Nedeltcho Nedeltchev" PS of
mechnotechnics - Sliven PS of
economics "Prof. doctor Dimitar
Tabakov"
PS
of
construct,
architecture and geodesy "Lubor
Bayer" PS of electronics "John
Atanasov" PS of electrotechnics and
technologies "G.S.Rakovski" PS of
transport and transport management Kazanlak Finance-business school
"Atanas Burov" - Haskovo PSMET
"Stoytcho and Kitsa Martchevi" PS of
tourism "Alexander Paskalev" and
PSLI "Rayna Knyaginya" PSLCTE
"N.Y.Vaptsarov" PSE "Georgi Stoykov
Rakovski" PTS "Ivan Raynov"
LOVECH
MUNICIPALITY

32

Construction,
reconstruction
and equipment
of the
Vocational
School of
Veterinary
Medicine
"Prof.Dr.Dimitar
Dimov", Lovech

The project proposal includes the
following activities: whole renovation
of the vocational school in
compliance with the terms determined
in the technical passport and its
reports and recommended energy
efficient measures in accordance with
the
normative
and
minimum
requirements; repair of class rooms,
studies
and
laboratories;
investigation and design of change of
the designation of the third floor in

12.01.2017

12.10.2018
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1 299 980.00

85%

Lovech

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training

12.01.2017

VELINGRAD
MUNICIPALITY

33

the the east wing of the school for
boarding house with capacity of 60
pupils through reconstruction of
existing class rooms into bedrooms,
WC and offices as a part of the whole
renovation of the educational
institution; -repair and reconstruction
of the boiler room; repair of the
kitchen section and canteen (the food
will be prepared by school
personnel); repair of the sports hall
and the changing rooms adjacent to
it; supply of furnishing for the
boarding house and equipment for
the kitchen section; rehabilitation of
the school yard.
The Veterinary School of Lovech
owns school farm, clinic and
pharmacy in which the pupils take
practice lessons and preparation.
This project proposal is aimed at the
RENOVATION creation of suitable conditions to offer
AND
modern high quality educational
UPBUILDING services at Hristo Botev Professional
OF THE
High School of Forestry improving the
MATERIALamp; educational infrastructure of the
TECHNICAL
school. It is the only professional
BASIS OF
school in the country offering strictly
HRISTO BOTEV profiled specialties such as “Forestry
PROFESSIONA and Timber Industry” and “Forestry
L HIGH
and Hunting Reserves”. Over 5 000
SCHOOL OF
professionals have finished the
FORESTRY IN school since its opening, who are
VELINGRAD
nowadays working in the system of
forestry and hunting enterprises, in
forest protection and seed control
stations, designer institutions, woodlogging and wood-trading companies.
The
proposal
envisages
the
application
of
energy-saving
measures in the school building and
the construction of a multi-functional
hall, including a gym, changing and
hygiene rooms, fitness hall and
conference room. During the

and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

12.01.2017

12.07.2019
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1 300 000.00

85%

Velingrad

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

12.01.2017

realization of the project various
activities in engineering, design,
creator’s control and construction
work will take place. All necessary
equipment and furnishing for the
newly - built material basis will be
bought, supplied and mounted.
MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

34

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the materialtechnical basis
of 15 Public
Professional
high schools in
the system of
MES in the
regions of
Vidin, Vratsa,
Montana,
Pleven

The acceleration of the regional
growth in Northwest region is an
important task in the regional politics
of Republic of Bulgaria, which is
connected with a targeted support for
the overcoming of its lag in the socialeconomic aspect.With the current
project proposition MES strives to
encourage the traditional and to
discover
new
professional
specializations for the regions of
Vidin, Vratsa, Montana and Pleven. A
crucial moment of keeping the young
generation in the country borders and
the business development in the
region
is
the
necessity
of
encouragement in the bond between
the professional education, high
education and real business. With
investments in the update and
modernization of the school cabinets,
laboratories, sports installations and
school workshops the following
schools will have an improved
educational
infrastructure:
PS
"Professor Asen Zlatarov" - Vidin PS
of tourism "Mihalki Georgiev" - Vidin
PS of nuclear energetics "Igor
Kurtchatov" - Kozlodui Professional
Technical school "Nicholas Yonkov
Vaptsarov" - Vratsa PS of technics
and eletrotechnics "Hristo Botev" Montana PS of construct, architecture
and geodesy "Prof. arcitect Stefan
Stefanov" - Montana PS of transport
"Vl. P. Mintchev" - Vladimirovo
Finance-business
school
"Vasil

17.01.2017

17.07.2019

18 557 000.00

85%

Vidin, Vratsa,
Montana,
Pleven

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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17.01.2017

Levski"
Montana
PS
of
electrotechnics
and
chemical
technologies "Prof. Asen Zlatarov" Pleven PS of mechanotechnics Pleven PS of transport "Prof. Tsvetan
Lazarov"
Pleven
PS
of
mechanoelectrotecnics
"Hristo
Smirnenski" - Kneja PS of tourism
"Aleko Konstantinov" - Pleven PS of
restourant management, trading and
services - Pleven PS of lifting,
construct and transport equipment
"G.S.Rakovski" - Pleven
STARA ZAGORA
MUNICIPALITY

35

Reconstruction,
modernization
and
implementation
of energy
efficiency
measures for
the building of
Professional
School of
Veterinary
Medicine "Ivan
P. Pavlov", city
of Stara Zagora

The project proposal activities
provided aim to upgrade and improve
the building of Professional School of
Veterinary Medicine “Ivan P. Pavlov.
The renovation of the facilities will
lead to an overall improvement of the
learning process and will facilitate the
introduction of new educational
methods to rare and retain the young
people’s interest. The improved
conditions on campus, modern
classrooms and offices will have
further a favorably impact on
students' motivation for better and
more active learning to find
employment in the labor market.
Interventions will directly contribute
to reducing the number of early
school drops and will create
preconditions for increasing the share
of graduates. The activities which will
improve the disabled people access
are a prerequisite for social inclusion
and prevention of the isolation of this
social group. With implementation of
energy efficiency measures the
project will contribute to the climate
change policy, the reduction of
energy consumption and bad
emissions.

20.01.2017

20.07.2019

1 293 742.92

85%

Stara Zagora

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

- 82 -

20.01.2017

MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

36

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the materialtechnical basis
of 15 Public
Professional
high schools in
the system of
MES in the
regions of
Blagoevgrad,
Kyustendil,
Pernik,
Pazardzhik and
Sofia-region

The changes in the economical
structure in the Southwest region
follow the tendencies of the
developed economies. The prevailing
share of the services is growing in
expence of the shrinking sectors of
industry and agriculture. Through the
activities enshrined in the current
project proposition aims to improve
the educational process, to introduce
new methods of education and to
ensure easier integrity and socializing
in the community of the future
generation. With the update of the
amortized and morally old basis of the
professional schools in the region,
MES strives to encourage the creation
of new professional specializations
for the regions of Blagoevgrad,
Kyustendil, Pernik, Pazardzhik and
Sofia-region, corresponding of the
demands on the work market. An
essential moment of the young
generations stay and the business
development in the region is the
necessity of encouragement for the
bond between professional education,
high education and real business.
With investments for the update and
modernization of the cabinets,
laboraories, sports installationand
school workshops, there will be an
improvement of the educational
infrastructure of: NPS - "Dimitar
Talev",
PS
of
architecture,
construction and geodesy "Vasil
Levski", PS of economics "Ivan Iliev",
PS of economics and tourism
"Professor doctor Asen Zlatarov", PS
of economics and management
"Yordan Zahariev", PS "Academic
S.P. Korolyov" – Dupnitsa, PS of
economics and management –
Pazardzhik,
PS
of
mechanoelectrotechnics
–

25.01.2017

25.07.2019

15 392 000.00

85%

Blagoevgrad,
Kyustendil,
Pernik,
Pazardzhik and
Sofia-region

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

- 83 -
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Pazardzhik, PS of construction and
architecture – Pazardzhik, PS of
economics and tourism "Aleko
Konstantinov", PS "Velizar Peev" –
Svoge, PS of technics and
management "Hristo Botev", PS of
Computer Technology and Systems –
Pravets, PS of Technics and
Construction "Arch. Yordan Milanov"
– Pernik, PG Economics - Pernik
MINISTRY OF
EDUCATION AND
SCIENCE

37

Update and
modernization
of the regional
educational
infrastructure
through
improvement of
the materialtechnical basis
of 15 Public
Professional
high schools in
the system of
MES in the
regions of
Varna,
Dobritch,
Razgrad,
Silistra and
Shumen

The current project proposition aims
to update the amortized and morally 27.02.2017
old basis of the professional schools
in the region, through this the MES
strives to encourage the preservation
of the traditional for the regionsof
Varna, Dobritch, Razgrad, Silistra and
Shumen professional specializations.
A crucial moment for the keeping of
the young generations and the
business development in the region is
the necessity of encouragment of the
bond between the professional
education, high education and real
business with a perspective of
creating conditions for developing
personal and professional knowledge
and skills through their whole life. the
investments in the educational
institutions is with a goal of update
and modernization of the school
cabinets,
laboratories,
sports
instalations and school workshops
and will contribute for a higher
quallity professional education. In
result of the investments in the
educational infrastructure of: PS of
electrotechnics PS of tourism
"Professor doctor Asen Zlatarov",
Professional technical school, "Sveti
Nikolay Chudotvorets" High school –
Varna, "Georgi Stoykov Rakovski"
High school – Varna, PS of construct,
architecture and geodesy "Vasil

27.08.2019

15 404 000.00

85%

Varna,
Dobritch,
Razgrad,
Silistra and
Shumen

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

- 84 -

27.02.2017
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Levski", PS of chemical and food
processing technologies "Dm.Iv.
Mendeleev", Finance-business school
"Vasil Levski", PS of tourism "P.K.
Yavorov", PS of technics "Sandor
Petofi", PS of economics "Robert
Schuman",
PS
of
business
administration and services "Atanas
Burov", PS of mechanotechnics
Vladimir Komarov", PS of construct,
architecture and geodesy, PS of
economics, will be improved, as well
as the educational process, also new
methods of education will be
introduced and an easier integration
and socialization with the community
will be insured.
The Project Proposal will establish
Sofia Municipality
Repair and
new opportunities for professional
renovation of qualification of the students of
the
Professional high school for food
Professional processing
technologies
“Prof.
School of Food Georgi Pavlov” in Sofia as well as
Technology
providing of modern facilities for
"Prof. Dr.
training practices. The basic planned
Georgi Pavlov " activities include reconstruction of
district Ilinden" the school facilities, provision of new
furnishing and equipment of a
professional laboratory and delivery
of modern program products and
technologies for the goals of training
process.
211
students,
16
pedagogues and 6 non pedagogue
staff will benefit the results of the
project and in the upcoming years
these numbers will increase because
of the positive trend for raising the
number of students in this
professional school. The results
expected, namely comprehensive
modernization of the training
facilities, will effect positively the
attractiveness of the professional
education for students and their
parents and mostly for establishment

14.03.2017

14.11.2018

1 611 208.52

85%

Sofia

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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14.03.2017

MUNICIPALITY
KARDZHALI

39

of opportunities for practical
education of students in terms and
conditions maximum close to
professional environment.
The main objective of the project
Vocational
"Vocational School of Agriculture and
School of
Forestry in Kardzhali - attractive
Agriculture and educational center for young people"
Forestry in
is to create conditions for the
Kardzhali provision of professional education in
attractive
the field of agriculture and forestry,
educational
corresponding to the modern
center for
requirements in these areas. The
young people specific objectives of the project are: To improve the quality of educational
services provided in the Vocational
School of Agriculture and Forestry in
the town of Kardzhali through the
renovation of buildings and the
provision of professional equipment,
which in turn will improve the
employability of graduates of the
school;
To
enhance
the
attractiveness of the school for
students from the region, by
modernizing the educational process,
which also will contribute to reducing
the rate of drop-out students from the
sphere of educational. Target group
of the project are 129 students who
are studying at the Vocational School
of Agriculture and Forestry in the
town
of
Kardzhali.
Indirect
beneficiaries of the project are 22
teachers and staff working in the
school and 200 parents of students.
The main project activities are related
to the execution of construction and
installation works related to the
introduction of energy efficiency
measures and finishing the building
of the school; Delivery of professional
equipment necessary for quality
educational
process
and
implementation of construction and

10.04.2017

10.10.2019

1 300 000.00

85%

Kardzhali

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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supervision. Also, the project
envisages activities for technical
design, information and publicity,
performing financial audits and
project management. As a result of
the project will be modernized the
building of the Vocational School and
will be delivered professional
equipment needed to conduct quality
educational process. The improved
educational conditions will make the
school more attractive for students
from the Region of Kardzhali and the
nearby regions of Haskovo, Plovdiv
and Smolyan.
Update and
The economical development in the
MINISTRY OF
modernization South central region is comparatively
EDUCATION AND of the regional stable. In the region prevails the
SCIENCE
educational
contribution of the service sector. The
infrastructure industrial sector and inovations
through
development take an important part in
improvement of the local economy. The agrarian
the materialsector has an important share, higher
technical basis than the average for the country. The
of 11 Public
tourism development in the region
Professional also is one of the important
high schools in economical business branches. The
the system of activities in the current project
MES in the
proposition aim to improve the
regions of
educational process, to introduce new
Plovdiv,
methods of education and to ensure
Smolyan and easier integrity and socialization in
Kardzhali
the future generations. With the
updating of the amortized and morally
old basis of the professional schools
in the region, MES strives to
encourage
the
protection
of
traditional and the creation of new
professional specializations for the
regions of Plovdiv, Smolyan and
Kardzhali. A crucial moment of
keeping the young generation in the
country borders and the business
development in the region is the
necessity of encouragement in the

21.06.2017

21.12.2019

14 026 000.00

85%

Plovdiv,
Smolyan and
Kardzhali

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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21.06.2017

BERKOVITSA
MUNICIPALITY

41

Improving the
educational
infrastructure
of the
Vocational
Forest High
School Berkovitsa

bond between the professional
education, high education and real
business. With investments in the
update and modernization of the
school cabinets, laboratories, sports
installations and school workshops
the following schools will have an
improved educational infrastructure:
PS
of
economics
"Aleko
Konstantinov" – Kardzhali; PS of
electrotechnics and electronics –
Plovdiv; PS of architecture, construct
and geodesy "Architect Kamen
Petkov" National school of trades –
Plovdiv; PS of tourism "Prof. doctor
Asen Zlatarov"; PS of transport
"Gotse Deltchev"; PS "General
Vladimir Zaimov" – Sopot; PS of
mechanotechnics "Professor Tsvetan
Lazarov" – Plovdiv; PS of home
appliances - Plovdiv
The project proposal is aimed at
improving
the
educational
infrastructure (including increasing
the energy efficiency of the building
by implementing energy saving
measures),improving the quality of
the educational environment and
increasing its attractiveness among
students by upgrading the material
base, providing modern equipment
and furnishing of the Vocational
Forest
High
School
Berkovitsa,located in the town of
Berkovitsa, 2 "Kaleto" Str.The project
proposal envisages the purchase of
equipment for conducting training
practices and increasing the skills
and competencies of students, as well
as the implementation of all
mandatory ECMs from the energy
audit of the building and achieving at
least energy class C of the
building.The implementation of the
project envisages the implementation

02.09.2020

02.03.2023

1 299 929.72

85%

Berkovitsa

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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02.09.2020

42

MUNICIPALITY
OF ELHOVO

Creating
conditions for
quality
vocational
education by

of the following ECMs:
Measure B1-Replacement of wooden
joinery with aluminum joinery
Measure B2-Thermal insulation of
external walls
Measure B3-Thermal insulation of a
roof
Measure C1-Repair of lighting
installation.
Measure C2-Repair of heating
installation
Measure C3-energy saving measures
for
measuring,
control
and
management devices
Measure C4-Replacement of heating
boiler with a new one
The building of the Vocational Forest
High School in Berkovitsa is generally
three-storey, with the buildings with
identifiers
03928.511.5.1
and
03928.511.5.3 being three-storey and
the building 03928.511.5.2 being twostorey. The building consists of 3
functionally
separate
and
interconnected
blocks,built
at
different times (extension and
superstructure) and separated from
each other by expansion joints.Total
area-3,564 sq.m.Upon implementation
of all proposed energy saving
measures,the total annual energy
consumption will be reduced to 125
397.00 KWh/y and the building will fall
into class "B" of the energy
consumption scale.The proposed
package of energy saving measures
will
lead
to
a
significant
environmental effect:carbon dioxide
emissions will be reduced by 81.02
tons/year.
The project is aimed at a similar study
of education on Monday, being
updated in the material base of the
school, divided into two sites: school
building and public education. In

29.09.2020

29.09.2022
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1 156 532.21

85%

Elhovo

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and

29.09.2020

improving the
building stock
and facilities of
the Vocational
School of
Agricultural
Mechanization
"Ernesto Che
Guevara"

MUNICIPALITY
OF LOZNITSA

43

response to vocational training
specialists, a similar infrastructure
study is proposed, which is used to
improve energy efficiency and supply
modern new facilities and exchange
services. Ernesto Che Guevara
Vocational
High
School
of
Agricultural Mechanization is one of
the leading educational institutions in
the field of secondary education in
the municipality of Elhovo and
attracts students from neighboring
municipalities.The
educational
institution, which should allow
conducting a modern and high-quality
educational process, more attractive
for current and future students and
staff.
Major
The project proposal includes major
renovation and renovation and energy efficient
energy efficient rehabilitation of PGVMZ “Alexander
rehabilitation of Stamboliiski” Loznitsa. Planned
PGVMZ
activities
include
project
Alexander
management,
construction
and
Stamboliiski in installation
works,
construction
the town of
supervision, author's supervision and
Loznitsa
publicity. The following construction
and installation activities will be
performed: implementation of energy
efficiency measures according the
energy audit of the building, a lifting
platform at the southwestern entrance
will be constructed, construction of a
lifting platform in the eye of the stairs,
a bathroom for disadvantaged people
will be built on all floors, and a
separate locker room and a toilet for
disadvantaged people will be
constructed in the gym. These
measures will significantly increase
the opportunities of the inactive
population and people with reduced
mobility to access the building and
participate in the education process.
Through the implementation of the

general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
24.09.2020

24.05.2022

1 502 144.95

85%

Loznitsa

Bulgaria

[1] Education
infrastructure for
school education
(primary and
general secondary
education);
[2] Non-repayable
grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Investing in
education, training
and vocational
training for skills
and lifelong
learning;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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24.09.2020

information and publicity activity, the
stakeholders will be informed and
acquainted with the goals and tasks
of the project, thus ensuring
maximum
participation
of
all
stakeholders.
The project will contribute to the
creation of favorable conditions for
the development of educational
activities in the building. Improving
the
energy
and
operational
characteristics of the building will
increase the quality of the educational
process and will significantly reduce
operating costs. The implementation
of the activities will ensure costeffective operation of the building,
which
will
allow
sustainable
management and maintenance.
The project proposal will help for
easier integration and socialization in
society and in the training process, as
well as for subsequent successful
implementation in the labor market.
The renovated building will keep
young people in school and will lead
to better educational results for
students, which in the long run will
stimulate
increased
youth
employment, reduce unemployment
and juvenile delinquency.
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