
Приключиха строително – монтажните работи по проект „Подобряване на материално-
техническата база на Професионална гимназия по селско стопанство „В. Левски“ – гр. 

Първомай с цел повишаване качеството на образователната среда“ 

На 10.12.2018 г. (понеделник), от 10:00 ч. в сградата на ПГСС „Васил Левски” – гр. 
Първомай ще бъде проведена официалната церемония по „рязане на лента” на проекта. След 
което в конферентната зала ще бъде дадена пресконференция за отчитане изпълнението на 
дейностите по проекта.  

Проектът се изпълнява по ДБФП № BG16RFOP001-3.002-0020-C01, подписан между 
Община Първомай и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на 
20.12.2017 г., по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, Приоритена ос 3 
„Регионална образователна инфраструктура“, Процедура за подбор на проекти № 
BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.  

 Проектът е на стойност: 1 297 814,59 лв., от които: 

 Европейски фонд за регионално развитие (85%): 1 103 142,39 лв. 

 Национално съфинансиране (15%):: 194 672,20 лв. 

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.  

Основните дейности за обновяване на материалната база на Професионална гимназия по 
селско стопанство „Васил Левски” гр. Първомай са изпълнени чрез договор от 24.08.2017 г., 
подписан между Община Първомай и Обединение „Профгруп ПГСС 2017” с предмет: 
„Инженеринг – проектиране, строителство за основно обновяване на материалната база на 
ПГСС „Васил Левски”, гр. Първомай и осъществяване на авторски надзор”. На 21.12.2017 г. е 
издадено разрешение за строеж № 99, в сила от 12.01.2018 г. На 24.01.2018 г. е подписан 
Протокол 2/2а за откриване на строителната площадка. При строителството са изпълнени 
всички енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. 
мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници; всички задължителни мерки, 
предписани в техническото обследване; най – ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за 
сградата, с който се постигат нормативните изисквания за енергийна ефективност: най-малко 
клас „С”. Изпълнени са всички необходими мерки за осигуряване на достъпна архитектурна 
среда, съгласно действащата нормативна уредба. 

Строителството приключи на 30.05.2018 г. с подписването на Акт образец 15. На 
20.07.2018 г. Главния архитект на Община Първомай издаде Удостоверение за въвеждане на 
обекта в експлоатация. 

С изпълнение на проекта са постигнати 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;  
- Изпълнението на проекта 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.  
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