Община Първомай, в качеството си на Бенефициент съгласно ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01 по Оперативна
програма „Региони в растеж“ , изпълнява проект „Подобряване на материално-техническата база на Професионална
гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната
привлекателност сред учениците, чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и
обзавеждане. С предоставянето на съвременни условия в образователната инфраструктура ще се постигне намаляване
процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и ще се подобри тяхната професионална реализация.
Конкретни цели на проектното предложение са: • Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на
нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и
обзавеждане • Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на
инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънучилищни занимания •
Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на
преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация • Намаляване разходите на
топло- и електроенергия, чрез изпълнението на енергоспестяващи мерки • Подобряване здравословното състояние на
учащите и работещите в гимназията, вследствие подобрената осветеност и отопляемост на помещенията • Подобряване на
екологичното равновесие в община Първомай с оглед на очакваното намаление на действително необходимите разходи за
отопление.

В изпълнение на проекта и с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение, отговаряща на
съвременните европейски стандарти, ще бъде доставено и монтирано оборудване и обзавеждане. В рамките на проекта, ще
бъдат оборудвани учебен кабинет по биология и здравно образование и учебен кабинет по химия и опазване на околната
среда. За кабинета по биология ще бъде закупен модерен микроскоп, за извършване на лабораторни наблюдения и
изследвания. С цел популяризиране и повишаване на интереса към образованието, в сферата на селското стопанство, ще бъде
оборудвана модерна конферентна зала за провеждане на конференции и изнасяне на презентации. За по–добра организация
на учебния процес и провеждане на училищни събития (тържества по случай начало на учебната година, официални
празници, професионални празници в сферата на селското стопанство; организирани мероприятия като състезания, конкурси
и други) ще бъде доставена и монтирана модерна аудио – озвучителна система, включваща: училищно радио, автоматичен
мелодичен училищен звънец, система за вътрешно и външно озвучаване и оповестяване, с включени жични и безжични
микрофони.
С изпълнение на проекта ще се постигнат следните резултати:
- Цялостно обновяване на сградата и подобрена материално-техническа база;
- Подобрено качество на образователната среда и учебен процес в учебното заведение;
- Въведени енергоспестяващи мерки;
- Оптимизирани разходи за енергия и постигната икономия на енергия;
- Спестени емисии CO2;
- Ще се допринесе за постигне специфичната цел на приоритетна ос 3 ”Подкрепа за професионалните училища в
Република България“, а именно: Подобряване на образователната инфраструктура от национално и регионално значение,
предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда. Мерките и дейностите, включени
в проекта, ще спомогнат за постигане на националната цел за намаляване на дела на преждевременно напусналите
образователната система до 2020 г. от „Националната програма за реформи България 2020“, както и целите, заложени в
секторните документи за образование, като „Стратегията за намаляване дела на преждевременно на пусналите
образователната система (2013-2020)“; „Национална стратегия за детето 2008 -2018 г.“ и др.
Общата стойност на проекта е 1 297 814.59 лв., от които финансиране от Европейския Съюз чрез Европейски фонд за
регионално развитие в размер на 1 103 142,39 лв. и национално финансиране в размер на 194 672,20 лв.

