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Относно: Приемане на решение за кандидатстване на Средно училище „Пейо Крачолов 

Яворов“ по Процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за получаване на 

средства за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за 

възстановяване и устойчивост, финансирана по Компонент 1 „Образование и умения“, 

Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)  

 

 

Господин председател, дами и господа общински съветници, 

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез 

подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Механизма за възстановяване и 

устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието 

на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 

1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна 

инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.  

В рамките на процедурата се набират предложения за изпълнение на инвестиции по 

четири компонента, за следните дейности, които ще получат подкрепа: 

 Компонент 1 и Компонент 2 – Интервенции върху съществуващи училищни  

сгради: 

o Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, 

пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за 

придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; 

В рамките на Дейност 1 по Компонент 1 и Компонент 2 на настоящата 

процедура са допустими единствено СМР дейности за 

изграждане/надграждане на STEM среда. Училищната STEM среда 

обединява цялостни решения за физическата и цифровата среда на учене, 

техническото оборудване на STEM пространството, прилаганите методи 



на преподаване и на учене, иновативна и гъвкава организация на учебния 

процес, адаптиране на нови форми на управление, лидерство и 

взаимодействие на училищния екип, целенасочена квалификация и 

подкрепа за училищните колективи, споделяне на учебното пространство 

и взаимодействие с представители на местната и училищна общност. 

o Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за 

сградите/помещенията (без STEM среда) на училището. 

 Компонент 3 и Компонент 4 – Интервенции върху съществуващи сгради на 

детски градини: 

o Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, 

пристрояване, надстрояване на предучилищна образователна среда за 

придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция; 

o Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на 

сградите/помещенията на детската градина. 

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от 

Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 

328 817 500 лева с ДДС. 

 Допустими крайни получатели по процедурата за Компонент 1 и Компонент 2 

съобразно броя на учениците са общини за общински училища и държавни 

училища към Министерството на образованието и науката (МОН) от допустимите 

образователни институции (общински и държавни училища по чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 

4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от ЗПУО: начални, основни, обединени, средни училища и 

профилирани гимназии). По Компонент 3 и Компонент 4 съобразно броя на групите в 

детските градини, допустимите кандидати са общини за общински детски градини.  

 Целта на процедурата е да се създадат условия за равен достъп до образование 

чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, 

подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване 

мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на 

децата и учениците.  

Специфичните цели на процедурата са: 

 Осигуряване на съвременна материална база, която гарантира здравословни и 

качествени условия за обучение в институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование чрез изграждане/надграждане на сигурна, 

екологична, устойчива, включваща, привлекателна, здравословна и безопасна 

среда за обучение, възпитание и социализация на учащите за развитието на 

техния потенциал; 

 Подкрепа за преминаването към едносменен режим на обучение в училищата, в 

които няма създадени условия за такава организация, и за преодоляване 

недостига на места в детските градини.  

Община Чирпан ще кандидатства, като допустим кандидат, за общински 

училища.  От образователните институции  по компонент 1 са допустими училища с 

301 и повече ученици, обучаващи се в дневна форма, които попадат в първа или втора 

група на съответния вид училище (начални, основни, обединени училища/ средни 

училища/профилирани училища), разпределени по стратегическа значимост на 

институцията въз основа на класациите по видове образователни институции, 

извършена от Министерство на образованието и науката в съответствие с 

Методологията за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на 

територията на Република България. 

Община Чирпан ще подаде две предложения за изпълнение на инвестиция по 

компонент 1, тъй като предложенията са за различни общински образователни 

институции: СУ „П. К. Яворов“, гр.Чирпан и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 



гр.Чирпан. Това са единствените допустими образователни институции на територията 

на община Чирпан по отворената процедура. 

Максимален размер на едно предложение за изпълнение на инвестиция (в лева) по 

процедурата по Компонент 1 е 4 500 000 лева с ДДС. 

Един от задължителните документи необходими за кандидатстване е „Решение 

на Общинския съвет, с което се изразява съгласие за кандидатстване с 

конкретното предложение за изпълнение на инвестиция и се декларира, че за 

предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че съответната 

образователна институция ще продължи да функционира като такава, както и че 

няма да бъде закрита за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане 

към Крайния получател” 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното    

                                 

                                                            РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Условията за кандидатстване по 

процедура чрез подбор на предложения BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда“  

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да подаде проектнo предложение 

„Модернизация на образователната среда в СУ „П. К. Яворов“, гр. 

Чирпан”  по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна 

среда“ на Министерството на образованието и науката, която се финансира 

по Компонент 1„Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) 

„Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за 

възстановяване и устойчивост.  
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