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ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  Петър Андреев Киров - Кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение, с наименование 

„Модернизация на Основно училище „Хаджи Димитър“, с.Гранитово“, по процедура  

„Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Република България 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Съгласно публикуваните в информационната система (ИСУН 2020) проект на 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 Елхово 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. Списъците с видовете образователни институции, 

разпределени по район за планиране за целите на настоящата процедура, са Приложение VII 

към Условията за кандидатстване.  

На територията на община Елхово, в първа група съгласно Класиране на 

неспециализираните училища според заложените критерии в Методологията за 

приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на 

Република България попадат Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" с. Бояново и  

Основно училище "Хаджи Димитър" с. Гранитово. 

Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва като обект на 

интервенция само 1 образователна институция по съответния компонент на процедурата. 

Кандидат – Община може да подаде повече от едно предложение за изпълнение на 

инвестиция по съответния компонент, когато предложенията са за различни общински 

образователни институции. 

За финансиране ще бъдат 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 

Дейност 2: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията (без 

STEM среда) на училището. 



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

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

разходи. 

Проектът предвижда изпълнение на допустими дейности за модернизация на Основно 

училище „Хаджи Димитър“, с.Гранитово. 

 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. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет - Елхово да вземе следните  

 

РЕШЕНИЯ : 

 

На основание чл. 21, ал.1 , т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово : 

 

1. Дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект с 

наименование  „Модернизация на Основно училище „Хаджи Димитър“, с.Гранитово“, 

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 че 

съответната образователна институция няма да бъде закрита за период, не по-малък от 

5 години след крайното плащане към Крайния получател. 

3. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия.   

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

 
Съгласувал: 

Живка Кафеджиева - зам.кмет 
 

 

Изготвил: 

Даниела Минкова 

началник отдел „ППХД” 
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