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Приключи изпълнението на Проект „Изграждане на Учебен център за 

практическо обучение на студентите от професионални направления 

Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”, Договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003-0007-

C01, финансиран от Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

В рамките на проекта бяха изпълнени следните дейности: 1) Организация и 

управление на проекта, осъществена от сформирания от Аграрен университет – 

Пловдив Екип за управление на проекта. 2) Изграждане на Учебен център за 

практическо обучение на студентите от професионални направления 

Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив, възложено и изпълнено от 

„ЗАПРЯНОВИ 03“ ООД. 3) Контрол над строителния процес и приемане на обекта, 

реализиран от „ИНТЕРКОНСУЛТ“ ЕООД. 4) Оказване на авторски надзор, възложен 

и осъществен от „ИНЖПРОЕКТ“ ООД. 5) Доставка на оборудване и обзавеждане 

на изградения Учебен център за практическо обучение на студентите от 

професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – 

Пловдив, изпълнена от „АЛЕГРО ПЛОВДИВ“ ООД. и 6) Информация и публичност на 

проекта реализирана от “ИНОВЕЙТИВ СЪЛУШЪНС” ЕООД.  

В резултат на осъществените дейности по проекта са постигнати следните 

резултати:  

• Изграден Учебен център за практическо обучение на студентите от 

професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в 

Аграрен университет – Пловдив. 

• Изпълнени качествено и в срок строително-монтажни работи, 

съответстващи на одобрения технически проект, Закона за устройство 

на територията и произтичащите от него нормативи. 

• Обзаведени и оборудвани специализирани кабинети за практическо 

обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети на 

преподавателите, административни помещения, лекционни зали,  

интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за 
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предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и за 

приложение на информационните технологии в растителната защита, 

помещение за охрана и информация, санитарни възли, сървърно 

помещение и фоайе. 

• Създадени модерни условия за практическо обучение, гарантиращи 

последващо успешно реализиране на пазара на труда на студентите от 

професионални направления Растениевъдство и Растителна защита на 

АУ – Пловдив. 

• Увеличаване привлекателност на АУ и повишаване дела на студентите в 

професионалните направления Растениевъдство и Растителна защита и 

в университета като цяло. 

• Задълбочена връзка между практическото образование по 

професионални направления Растениевъдство и Растителна защита и 

реалния сектор, съответстващи на изискванията на бизнеса. 

• Подобрено качество на образователната среда и повишаване на 

атрактивността й. 

• Подобрен учебен процес и създадени възможности за въвеждане на 

нови методи на обучение, които до повишат и задържат интереса на 

младите хора. 

• Повишаване на социално-икономическото развитие на област Пловдив и 

Южен Централен район. 

• Принос към националната политика за развитие на висшето 

образование. 

 


