
Този  документ  е  създаден  в  рамките  на  проект  
„Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд”,  

който  се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  
програма  „Региони  в  растеж”  2014-2020  г.,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  
Европейския  фонд  за  регионално  развитие.  Цялата  отговорност  за  съдържанието  на  

публикацията  се  носи  от  община Костинброд  и  при  никакви 
обстоятелства  не  може  да  се  счита,  че  този  документ  отразява  официалното  

становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

      

ОБЩИНА КОСТИНБРОД ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 

          С решение № РД-02-36-21405/21.11.2016г. на Ръководителя на УО на ОПРР е 
одобрено проектно предложение ”Подобряване качеството на образователния 
процес в ПГВМСС "Св.Георги Победоносец" - гр.Костинброд”. В съответствие с 
решението е сключен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-3.002-0029- 
C01 ”Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св. Георги 
Победоносец" - гр. Костинброд” между  Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020– Главна дирекция “Градско и регионалното развитие” и Община 
Костинброд по процедура на директно представяне BG16RFOP001-3.002, „Подкрепа 
за професионалните училища в Република България”, Приоритетна ос 3: „Регионална 
образователна инфраструктура”, № BG16RFOP001-3.002-0029-C01 „Подобряване 
качеството на образователния процес в ПГВМСС "Св.Георги Победоносец" - 
гр.Костинброд”. Общата сума на бюджетната линия е в размер на 1 299 998.56 лв. 
Продължителността на изпълнение и 30 месеца. 

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. 

Общи цели на проектното предложение:  

- Подобряване качеството на образователната среда, и повишаване на нейната 
привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на 
съвременно оборудване и обзавеждане на професионалните училища от национално и 
регионално значение. - Осигуряване на възможнжст за целодневна организация на 
учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и 
отдих, както и осигуряване на помещения за извънкласни занимания. 

 - Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да 
допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на 
образованието и тяхната професионална реализация. 2. Специфични цели на 
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проектното предложение: - Подобряване качеството на образователната среда и 
инфраструктура, на ПГВМС "Св.Георги Победоносец"-гр.Костинброд  

- Подобряване на енергийната ефективност на ПГВМС "Св. Георги Победоносец" - 
гр.Костинброд , което ще допринесе за ефикасното потребление на енергийните 
ресурси на местно, регионално и национално ниво.  

- Повишаване взможността за социално включване на деца с увреждания, деца от 
ромската малцинствена общонст, деца не посещаващи училище, деца от социално 
слаби семейства и други рискови групи от населението. - Подобряване на достъпа на 
хора с увреждания до сградата, предмет на интервенция по проектното предложение. - 
Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес, чрез 
строителство и ремонт на места за отдих и спорт, оборудването/обзавеждането на три 
лаборатории и кабинет по природни науки и въвеждането на извънкласни дейности, 
което ще превърне училището във привлекателно място за развитие на личността и база 
за бъдеща конкурентна професионална реализация. 

       


