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Проекти в ПГЕЕ – гр. Банско за периода от м. януари 2014 г. до м. януари 2022 г.
ПРОГРАМА – ИЗТОЧНИК НА
ФИНАНСИРАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

БЕНЕФИЦИЕНТ И

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

ПАРТНЬОР/И

СРОК НА

БЮДЖЕТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

(ЛЕВА)
88 539

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„МОДЕРНА БАЗА – КАЧЕСТВЕНО

Подобряване на качеството на обучение на учениците в ПГЕЕ – гр. Банско чрез

02.2014 г.

„МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“

осъвременяване на материална база за практическо обучение по учебните практики на

ИЗПЪЛНЕН

НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО

Бенефициент

ОБРАЗОВАНИЕ“

ПГЕЕ – гр. Банско

гимназията, чрез доставяне на модерна апаратура и инструменти за специалностите
„Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ в съответствие със
съвременните изисквания на пазара на труда.
Проектът включва:
Доставка на оборудване на кабинет по Електроника, аналогова и цифрова схемотехника
в ПГЕЕ – гр. Банско;
Обзавеждане на два кабинета по Периферни и запомнящи устройства в ПГЕЕ – гр.
Банско.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ“

Извършване на строително-ремонтни работи с цел обновяване на санитарните възли в

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

ПГЕЕ – гр. Банско.

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“

09.2014 г.

44 359

ИЗПЪЛНЕН

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

Изготвяне на инвестиционен проект, изграждане на асансьорна шахта, извършване на

03.2015 г.

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

АСАНСЬОР ЗА ЛИЦА С

строително-монтажни работи, извършване на строителен надзор и инвеститорски

ИЗПЪЛНЕН

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“

УВРЕЖДАНИЯ“

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА

„ДОСТЪПНО И СИГУРНО УЧИЛИЩЕ“

ПОКРИТА РАМПА И АДАПТИРАНЕ НА

– 2016 г.

САНИТАРНО-ХИГИЕННО

МОДУЛ I „ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА

ПОМЕЩЕНИЕ“

СРЕДА“

контрол на обект: „Асансьор за инвалиди към училищна сграда на ПГЕЕ – гр. Банско“ с
цел осигуряване на достъп на хора с увреждания до всичките четири етажа на учебния
корпус на ПГЕЕ – гр. Банско.
Проектиране и изграждане на покрита рампа за инвалидни колички към централния
вход на учебния корпус на ПГЕЕ – гр. Банско.

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

09.2016 г.

Адаптиране и извършване на строително-ремонтни работи на санитарен възел при
обособяване от съществуваща клетка на партерен етаж на учебния корпус на ПГЕЕ – гр.
Банско.

„ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПГЕЕ – ГР.

Подобряване на енергийната ефективност и нивото на комфорт на сградата на учебния

12.2018 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА

БАНСКО КЪМ МЕСТНОТО

корпус с подмяна на остарялата отоплителна инсталация с модерна и присъединяване

ИЗПЪЛНЕН

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА

ТОПЛОФИКАЦИОННО ДРУЖЕСТВО И

2018 Г.

РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНА
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ“

ПГЕЕ – гр. Банско

5 787

ИЗПЪЛНЕН

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА

Бенефициент

73 980

към местното топлофикационно дружество на база биомаса.

67 633
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ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА

„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА

Модернизиране на физкултурния салон на училището с полагане на нова и съвременна

05.2019 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА

ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА

подова настилка, монтаж на енергийно ефективно конвекторно отопление, извършване

ИЗПЪЛНЕН

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО

2019 Г.

ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА – ГР.
БАНСКО“

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

на ремонтни работи на стени и тавани на физкултурен салон и сградата на топлата връзка
към салон.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните

31.12.2018 г.

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към

ИЗПЪЛНЕН

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса

Основната цел на проекта е усъвършенстване на придобитите начални професионални

09.2019 –

KA102/VET-270/20.06.2019 г.

и езикови знания и умения по професията, съобразени с европейските стандарти и

08.2021 г.

ПГЕЕ – гр. Банско

5 870

нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати

ПРОЕКТ 2019-1-BG01-KA102-061973

Бенефициент

38 705

норми за качество, приложими в реална работна среда във Великобритания.
Очаква

се

да

професионални

бъдат

постигнати

умения в

реална

дългосрочни

резултати

за

среда, социални умения

придобиване
за

52 377

В ПРОЦЕС НА
на

адаптиране в

междукултурна среда, насърчаване на предприемаческия дух на учениците за

ИЗПЪЛНЕНИЕ
С УДЪЛЖЕН
СРОК

реализиране на трудовия пазар и др.
ПРОЕКТ BG05M20P001-2.010-0001

Подпомагане на педагогическите специалисти от ПГЕЕ – гр. Банско да придобият по-

08.2020 –

„КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА

висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното

09.2021 г.

им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на

ИЗПЪЛНЕН

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

5 040

квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на
професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за
придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

ПРОЕКТ G16RFOP001-3.002-0045-С01

Целта на проекта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес

30.10.2020 –

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА

като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура в

30.04.2023 г.

Професионалната гимназия по облекло „Ана Май“ – гр. Пловдив и Професионалната

В ПРОЦЕС НА

гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА В
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени в ПГЕЕ – гр. Банско са: Проектиране и

ОБЛЕКЛО „АНА МАЙ“ – ГР. ПЛОВДИВ

изпълнение на строително-ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за

И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ

енергийна ефективност, ремонт на покрив на учебен корпус и физкултурен салон,

ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА –

вътрешен ремонт на учебен корпус и физкултурен салон, изграждане на санитарни възли

ГР. БАНСКО“.

за хора с увреждания, ремонт на спортна площадка.

1 841 409
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ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078542

Основната цел на проекта е усъвършенстване на придобитите начални професионални

09.2020 –

KA102/VET-245/24.076.2020 г.

и езикови знания и умения по професията, изграждане на умения за програмиране на

02.2022 г.

уеб сайтове с приложение в електронната търговия, съобразени с европейските

ИЗПЪЛНЕН

Бенефициент
ПГЕЕ – гр. Банско

224 330

стандарти и норми за качество, приложими в реална работна среда във Италия.
Очаква

се

да

професионални

бъдат

постигнати

умения в

реална

дългосрочни

резултати

за

среда, социални умения

придобиване
за

на

адаптиране в

междукултурна среда, насърчаване на предприемаческия дух на учениците за
реализиране на трудовия пазар и др.
ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001

МИНИСТЕРСТВО НА

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и

02.2021 –

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕТО И

приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за

12.2023 г.

ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА

НАУКАТА

ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация

В ПРОЦЕС НА

на обучение от разстояние.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

КРИЗИ“

н/п

По проекта са предоставени на ПГЕЕ – гр. Банско 9 бр. лаптопи.
ПГЕЕ – гр. Банско
ПРОЕКТ № BG05M2OP001-2.014-0001

МИНИСТЕРСТВО НА

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за

02.2020 –

,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА

ОБРАЗОВАНИЕТО И

повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара

11.2023 г.

НА ОБУЧЕНИЕ“

НАУКАТА

на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата

В ПРОЦЕС НА

работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на

ИЗПЪЛНЕНИЕ

планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и
ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните
ПГЕЕ – гр. Банско

потребности на пазара на труда.
Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани
кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на
обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование
към устойчива заетост.
Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система
на обучение сред 33 учениците и родителите, както и повишаване на информираността
в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за
участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в
партниращото
предприятие.

49 944

2770 БАНСКО, ул. „България“ 23, тел: +359 899 892 928, www.pgeebansko.org, e-mail: pgeebansko@abv.bg

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001

МИНИСТЕРСТВО НА

Основната цел на проекта е повишаване на ефективността от партньорствата между

08.2021 –

26 000

„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

ОБРАЗОВАНИЕТО И

училищата,

12.2023 г.

ПРОГНОЗНА

подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните

В ПРОЦЕС НА

СТОЙНОСТ

нужди на пазара на труда.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАУКАТА

осъществяващи

професионална

подготовка

и

работодателите

за

Проекта е насочен към осигуряване на допълнителни възможности за достъп до
практическо обучение за подобряване уменията на 33 ученици от ПГЕЕ – гр. Банско за
ПГЕЕ – гр. Банско

работа в реална работна среда, както и към подобряване на взаимодействието на
училището с научните и бизнес среди в община Банско чрез привличане на техни
представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за
укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара
на труда.

