
През 2016 година Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване „Сава Младенов“  участва с проект в конкурс „Училища на 
бъдещето“ към фондация „Америка за България“. Първото издание на този конкурс е 
било през 2013г. и към него винаги е имало голям интерес.  През 2016г. 270 училища 
представиха своите проекти, от които само 23 са финалисти. Един от тези финалисти е 
и проектът на нашата гимназия- „Изграждане на център по екология”.  

Проектът се състои в реконструкция, обзавеждане и оборудване на две 
неизползваеми учебни стаи и прилежащия към тях коридор. Те ще бъдат преобразувани 
в лаборатория, презентационна зала, зона за релакс и санитарно помещение. За тази 
цел, екипът на Проектантско ателие “Интегра” съвместно с “Център за творческо 
обучение” създаде интериорен проект за учебна среда от нов тип: скъсвайки с догмата 
на класната стая, давайки ново усещане за екипна работа, дигитално и аналогово 
интерактивно обучение и свобода на избор как да учим, променяйки съществуващата 
физическа среда. Центърът по екология ще е оборудван с метеорологична станция за 
наблюдаване на времето, преносими лаборатории за изследване на въздух, почва, вода, 
растения и животни, интерактивна дъска, лаптоп, принтер и специализирана 
литература.  

Центърът по Екология ще бъде новият дом на активно действащия от много 
години в гимназията Екоклуб „Петрахиля - Слънчевия камък“. Той също така ще се 
използва за провеждане на часове по химия, физика, биология и по специалните 
предмети от направление „Горско стопанство“. Центърът ще създава условия за 
съвместни дейности и с децата от детските градини, както и от учениците от другите 
училища на територията на Община Тетевен.  

Общата стойност на проекта е 76396,17 лв. За осъществяване на проекта фондация 
„АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“ финансира 44 900лв. Политика на фондация „Америка за 
България“ е минимум 25% от стойността на проекта да е за сметка на собствен принос 
на училището, както и от дарения и спонсорство.  

НПГГСД „Сава Младенов“ искрено благодари на всички, които ни подкрепиха 
до този момент, а това са: 

 ФОНДАЦИЯ "Тома Васильов"- гр. Тетевен 
 Югозападно държавно предприятие ДП – гр. Благоевград 
 "ЛЕС ТРЕЙД-2000" ЕООД – гр. Севлиево 
 "ИРА-НМ 21" ООД - "- гр. Тетевен 
 ЕТ "МАКИ И  МИЛС" "- гр. Тетевен 
 Цветелин Войков Велев "- гр. Тетевен 
 "ВИТА 02" ЕООД – гр. София 
 Славчо Боянов Христов – гр. София 
 Марин Нешев Лалев "- гр. Тетевен 
 "ГЕНЕД" ЕООД – гр. Лозница 
 „ОБИГЕН“ ООД – гр. Лозница 
 Цветомир Тодоров Симеонов "- гр. Тетевен 



 ЕТ "ДИЛЯНА ТИЛОВА-ТИНКО-ТРИФОН ТИЛОВ" "- гр. Тетевен 
 "ХАРВЕСТ ИНДЪРСТРИС" ЕООД "- гр. Тетевен 
 ЕТ "СЕВИН МИЛЕНОВ-МАРУСЯ МИЛЕНОВА" – с. Глогово 
 "ДЕБЕЛЯШКИ" ЕООД "- гр. Тетевен 
 "ХАРМОНИЯ – ТМ“ АД "- гр. Тетевен 

 
 

          Работата по проекта продължава, както и кампанията по набиране на средства от 
спонсори и дарители, необходими за финализирането му. 

           Надяваме  се искрено да срещнем още съмишленици, които  да проявят интерес и 
съпричастност към усилията ни да подобрим учебната среда и условията за екологично 
възпитание на подрастващите като помогнете финансово този проект, за  да стане той 
реалност.   

      Банкова сметка в Инвестбанк АД,  IBAN: BG17IORT80461000463200, BIG kod: 
IORTBGSF, офис гр.Тетевен на Сдружение училищно настоятелство при ПГГСД «Сава 
Младенов»  гр.Тетевен, от където ще бъдат използвани средствата. 

      Информация относно проекта можете да получите на телефон 067852411, 
0889341637. 

 

 

 


