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Постигнати етапни цели към юни 2018 г. при изпълнението на Проект 

BG16RFOP001-3.003-0007-C01 „Изграждане на Учебен център за практическо 

обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и 

Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив” 

 

 

Към 30 юни 2018 г. при изпълнението на Проект BG16RFOP001-3.003-0007-C01 

„Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от 

професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен 

университет – Пловдив” бяха постигнати следните резултати по дейности:  

  

Дейност Постигнати резултати към 30.06.2018 г. 

Дейност 1: Организация и 

управление на проекта 

1. Сформиран екип за управление на проекта с 

разпределени задачи и отговорности между 

членовете му.  

2. Създадени са необходимите административни и 

организационно-технически условия за изпълнение 

и управление на проекта. 

3. Разработени са 5 тръжни досиета и са проведени 

5 тръжни процедури. 

4. Избрани са изпълнители на проектните дейности и 

са сключени 5 договора за изпълнение с: 

„Иновейтив Сълушънс“ ЕООД, „Интерконсулт“ 

ЕООД, „Инжпроект“ ООД, „Алегро Пловдив“ ООД и 

"Запрянови-03" ООД. 

Дейност 2: Изграждане 

на Учебен център за 

практическо обучение на 

студентите от 

професионално 

направление 

Растениевъдство и 

Растителна защита 

1. Стартирало строителството на Учебен център за 

практическо обучение на студентите от 

професионални направления Растениевъдство и 

Растителна защита в Аграрен университет – 

Пловдив и изпълнени СМР на 75%. 

Дейност 3: Контрол над 

строителния процес и 

1. Осъществяван строителен надзор. 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Company?uin=ZhQAPGpnC47WaQMCew7s3w%3D%3D&uinType=Eik&isHistoric=False&type=Contractor
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приемане на обекта 2. Спазване на всички изисквания за извършване на 

СМР на ЗУТ и изграждането на обекти с 

образователни функции. 

3. Провеждан стриктен контрол върху качеството и 

сроковете на реализиране на строителните 

работи. 

Дейност 4: Оказване на 

авторски надзор 

1. Оказван авторски надзор. 

2. Спазване всички изисквания за извършване на СМР 

на ЗУТ и изграждането на обекти с образователни 

функции. 

3. Провеждан стриктен контрол върху строителната 

площадка във връзка с качеството на СМР и 

стриктното спазване на проекта. 

Дейност 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 

1. Направена необходимата техническа организация 

по осъществяване на доставките. Същите ще бъдат 

реализирани след приключване на строителните 

дейности. 

 

Дейност 6: Информация 

и публичност на проекта 

1. Проведена 1 начална пресконференция.  

2. Доставен и монтиран в близост до строителната 

площадка 1 временен билборд. 

3. Доставена 1 постоянна табела. 

4. Организирана и проведена официална 

церемония за ефективен старт на проекта „Първа 

копка”.  

5. Изготвени и публикувани на официалната интернет 

страница на университета публикации за хода на 

изпълнение на проекта и постиганите резултати. 
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6. Информирана местна общност, целеви групи и 

крайни бенефициенти на проекта за неговата 

същност и резултати. 

 

Постигнатите резултати допринасят за достигане не специфичните цели на 

проекта, а именно: 1)Да се изгради, оборудва и обзаведе нов Учебен център за 

практическо обучение на студентите от професионални направления 

Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив. 2) Да се приложат мерки за 

енергийна ефективност и да се осигури достъп до образователни услуги на 

групите в неравностойно положение. 3)Да се повиши качеството и 

привлекателността на образователната среда на АУ сред учащите се.  

 

 

 

 

 

 


