МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПИСЪК
НА УЧИЛИЩАТА, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ"
приета с Решение № 203 от 29.03.2013 г. на Министерския съвет
вх. № дата

наименование на училището

наименование на проекта

1 0602-869 от 10.05.2013 ПТГ "Д-р Н.Василиади", Габрово

Създаване на съвременна материална база за професионално обучение в областта на меатрониката,
задвижващата и управляваща техника

2 0602-861 от 09.05.2013 ПГ по туризъм "Ал. Паскалев", Хасково

Модерно професионално образование чрез партньорство с бизнеса

3 0602-854 от 08.05.2013 ПГ по телекомуникации, София

Европейско професионално образование за успешен старт в живота

4 0602-874 от 10.05.2013 ПГ по механоелектротехника, Пазарджик

Модерна съвременна база - добре обучени кадри

5 0602-880 от 10.05.2013 ПГ по туризъм "Проф. А.Златаров", Варна

Оборудване и модернизация на учебно кафе-сладкарница в ПГТ "А.Златаров", Варна за
професионално обучение

6 0602-830 от 30.04.2013

Професионална земеделска гимназия
"Добруджа", Силистра

Съвременна и модернизирана учебна база - гаранция за висок професионализъм

7 0602-844 от 07.05.2013 ПГ по механотехника и електроника, Бургас

Качествено професионално образование в модерна учебна работилница

8 0602-901 от 13.05.2013 ПГТ "Проф. Цв. Лазаров", Плевен

Съвременно обучение на младите водачи на МПС в ПГТ "Проф. Цв. Лазаров"

9 0602-867 от 09.05.2013 ПГСС "Бузема", София

Чрез практика в училище, добри стопани в бъдеще

10 0602-883 от 10.05.2013 ПГЕЕ "М.В.Ломоносов", Г. Оряховица

Партньорство с бизнеса за модерна учебна среда и подготовка за успешна трудова реализация

11 0602-891 от 13.05.2013 ПГ по туризъм "Пенчо Семов", Габрово

Модерна учебна и производствена база-гаранция за висококачествено ПОО

12 0602-900 от 13.05.2013 ПГМЕТТ "Хр. Ботев", Шумен

Модерна база за професионално обучение-екологична и безопасна околна среда

13 0602-885 от 10.05.2013 ПГ по СС, Исперих

Съвременна материално-техническа база - качествено професионално обучение

14 0602-904 от 13.05.2013 ПГ по САГ "П. Пенев", Русе

Качествено професионално образование чрез модерни технологии

15 0602-884 от 10.05.2013 ПГ по СС "Н.Пушкаров", Попово

Нова техника за по-добро качество на професионалното образование и обучение в ПГСС

16 0602-858 от 09.05.2013

ПГ по химични технологии "Акад.
Н.Зелинский", Бургас

Модернизираната учебна база-гаранция за високо качество на професионалното образование в
ПГХТ
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17 0602-894 от 13.05.2013 ПГпо ПСТТ "Г.С.Раковски", Плевен

Модерна учебна среда за по-успешна реализация

18 0602-882 от 10.05.2013 ПТГ "Ш.Петьофи", Разград

Модернизиране на ПО по 6 специалности в ПТГ "Ш.Петьофи" Разград

19 0602-820 от 29.04.2013 ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов", Монтана

Създаване на модернизирана учебна среда за повишаване качеството на професионалната
подготовка

20 0602-893 от 13.05.2013 ПГЕЕ "М.Кюри", Сливен

Модерни работилници за реализиране на практика в реална работна среда

21 0602-875 от 10.05.2013 ПГ по механотехника, Сливен

Модернизирани учебни работилници-гарант за изграждане на професионални умения и
компетентности на младите хора, условия за качествено професионално обучение

22 0602-890 от 13.05.2013 ПГ по ХТ "Юрий Гагарин", Червен бряг

ПГХТ - реална среда за обучение и подготовка на професионалисти

23 0602-897 от 13.05.2013

ПГ по лека промишленост и строителство,
Свищов

Съвременна работна среда за бъдеща професионална реализация по професии "Монтьор на
енергийни съоръжения и инсталации" и "Електромонтьор"

24 0602-896 от 13.05.2013 ПГ по СС, Нова Загора

Модернизиране състава на машинно-тракторния парк в ПГСС, гр. Нова Загора

25 0602-892 от 13.05.2013 ПГ по ГСД "Сава Младенов", Тетевен

В крак с традициите на крачка пред останалите

26 0602-871 от 10.05.2013 ПГ "Иван Хаджиенов", Казанлък

Създаване на модернизирана учебна среда за съвременно професионално обучение

27 0602-902 от 13.05.2013 ПГМ "Вл.Комаров" , Силистра

Училище и бизнес - за качествено професионално образование

28 0602-870 от 10.-5.2013 ПГ по СС "В.Левски", Първомай

Модерна база - добро образование и успешна реализация-ПГСС "В.Левски" Първомай

29 0602-916 от 14.05.2013 ПГ по електроника и евергетика, Банско

Модерна база за качествено професионално образование

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт,
Модерна база за качествено професионално образование
Казанлък
"Модерна учебна среда - гаранция за сачествено професионално обучение на кадри за
31 0602-898 от 13.05.2013 ПГСАГ "В.Левски", Благоевград
строителството
30 0602-873 от 10.05.2013

32 0602-872 от 10.05.2013 ПГ по СС, Хасково

Съвременна техника - успешна реализация

33 0602-829 от 30.04.2013 ПГ по СС, Белозем

Да защитим и насърчим българското производство чрез внедряване на модернизация в земеделско
училище с традиции

34 0602-904 от 13.05.2013 ПГ по текстил и моден дизайн, гр. Варна

Иновативни и креативни в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда

35 0602-860 от 08.05.2013 ПГ по земеделие "Хр. Ботев", Ямбол

Модерна база - добро образование и ефективно земеделие

36 0602-877 от 10.05.2013

ПГ по фризьорство и козметика "Княгиня
Евдокия", София

Бъдещето на професията "Козметик"
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