
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 890 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение с 

наименование „Модернизация на образователната среда в 

сградата на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов“, по процедура 

„Модернизация на образователна среда” към Националния план 

за възстановяване и устойчивост на Република България 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с подготовка на проектно 

предложение „Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър 

Благоев“, град Свищов“ по процедура „Модернизация на образователна среда” към 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България и 

предложение с Вх. № 1671/17.11.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проект с наименование 

„Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, 

град Свищов“, по процедура „Модернизация на образователна среда” към 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.  

2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и 

съответната образователна институция ще продължи да функционира като такава, 

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

плащане към Крайния получател.  

3. Упълномощава Кмета на община Свищов да извърши всички последващи 

действия. 

МОТИВИ: Съгласно публикуваните в информационната система (ИСУН 

2020) Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на предложения за 

изпълнение на инвестиции от крайни получатели „Модернизация на образователна 

среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България, Община Свищов е допустим кандидат за интервенции, за общински 

училища от допустимите образователни институции (чл. 38, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 

и ал. 2, т. 1 от Закон за предучилищното и училищното образование).  



За да е допустима за кандидатстване по процедурата, образователната 

институция следва да попада в първа или втора група на съответния вид училище 

(начални, основни, обединени училища/средни училища/профилирани училища) 

или в първа група на детските градини, разпределени по стратегическа значимост 

на институциите за съответния район на планиране въз основа на класацията по 

видове образователни институции, извършена по Методологията за 

приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на 

Република България.  

СУ „Димитър Благоев“ е единствената образователна институция на 

територията на община Свищов, която попада в първа група и е допустима по 

настоящата процедура. 

Списъците с видовете образователни институции, разпределени по район за 

планиране за целите на настоящата процедура, са Приложение VII към Условията 

за кандидатстване. 

Съгласно насоките за кандидатстване, всяко предложение за изпълнение на 

инвестиция следва да включва като обект на интервенция само 1 образователна 

институция по съответния компонент на процедурата.  

За финансиране са допустими следните видове дейности:  

Дейност 1: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, 

пристрояване, надстрояване на училищна образователна среда за 

придобиване на цялостен обновен облик на образователната институция.  

Допустимо е извършване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, 

конструктивно укрепване, мерки за енергийна ефективност на учебните сгради, 

ремонт на покриви, подмяна на дограма, изграждане/подмяна на ВиК инсталации, 

инсталации за енергия, отопление, вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни 

възли, изграждане/подмяна на инсталации за използване на алтернативни 

източници на енергия и други строително-монтажни работи за осигуряване на 

цялостен обновен облик на образователната институция както отвън, така и 

отвътре и за спестяване на енергийни, водни и други ресурси, включително 

прилежащото дворно място. 

Изпълнението на инвестиционния проект трябва да допринесе за осигуряване 

на материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за 

обучение, с по-комфортни условия за работа и учене. Обновяването и 

модернизирането на сградата на училището трябва да доведе до клас 

енергопотребление „А“ (поне с клас на енергопотребление „С“), съгласно 

Наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за съответния тип 

сграда. Задължителна част от дейностите за придобиване на цялостен обновен 

облик на образователните институции е изграждането на достъпна архитектурна 

среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности. 

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за 

сградите/помещенията (без STEM среда) на училището. 

Доставките на ново оборудване и обзавеждане следва да са част от цялостната 

модернизация на съответната институция и да съответстват на изискванията на  

Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 



Максималният размер на общо допустимите разходи е 4 500 000 лева с ДДС, 

като финансирането на одобрените проекти е в размер на 100% от общите 

допустими разходи.  

За целите на кандидатстване по процедурата, кандидатът следва да представи 

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

след крайното плащане към Крайния получател. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 24, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. Не участват – 

2. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 

 

 

 


