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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   З А   Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Кандидатстване на Община Чирпан по Програма „Изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” ( 2020 – 2022 г.) 

 

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Към настоящия момент се провежда кампания за набиране на проектни предложения за 

участие по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски 

ясли, детски градини и училища” (2020 – 2022 г.), разработена на основание § 20 от 

Заключителните разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 

г. (ДВ, бр.100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.). Програмата има за цел финансиране на 

материалната база, с което гарантира здравословни и качествени условия за обучение в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и е насочена към 

изграждане на нови, разширение и реконструкция на съществуващи детски ясли, детски 

градини и училища в Република България.        

Построяването на нови сгради за детски градини и разширението и реконструкцията на 

съществуващи ще намали недостига на свободни места в тях и ще създадат предпоставки за 

успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 

4-годишна възраст. Изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 2018 - 2020 г. изисква обхващане и задържане на деца в 

образователната система в задължителна предучилищна възраст. 

 

       Модулите, по които може да се кандидатства за бюджета на Програмата, която е с 

период 2020 – 2022 г. са следните: 

Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – формуляр Ф1. 

Модул 2 „Държавни и общински училища - изграждане на нови сгради, както и 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – формуляр Ф2 

Срокът за кандидатстване по програмата е до 08.09.2020 г. включително. 
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Община Чирпан има намерение да кандидатства по Модул 1 „Детски ясли и детски 

градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция 

на съществуващи“ с обект: „Изграждане на нова сграда на детска градина в с. Свобода, 

Община Чирпан”, като допустимото финансиране  при проектиране, строителство и 

въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на нови сгради за детски ясли 

и детски градини - до 4 групи е до 2 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за едно 

проектно предложение. 

С оглед на гореизложеното предлагам на Вашето внимание следния   

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, предлагам Общински съвет – Чирпан да даде своето съгласие за 

кандидатстване по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

детски ясли, детски градини и училища” ( 2020 – 2022 г.), Модул 1 „Детски ясли и детски 

градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на съществуващи“ с обект: „Изграждане на нова сграда на детска градина в 

с. Свобода, Община Чирпан и вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Чирпан:  

 

1. Дава съгласие Община Чирпан да кандидатства по Програма „Изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” ( 2020 – 2022 г.), 

Модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, 

надстрояване и реконструкция на съществуващи“ с обект: „Изграждане на нова сграда на 

детска градина в с. Свобода, Община Чирпан”. 

2. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички необходими процедури по изготвяне 

на проектното предложение и кандидатстване по Модул 1 „Детски ясли и детски градини – 

изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на 

съществуващи“ с обект: „Изграждане на нова сграда на детска градина в с. Свобода, Община 

Чирпан”. 
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