
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-САМУИЛ 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол № 56 

от извънредно заседание на 17.02.2023 г. 

 

 Докладна записка с вх. № 61-02-917 от инж. Джевдет Азис 

- кмет на община Самуил. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за 

финансиране на проект „Модернизация на образователната 

среда на  ДГ “Кокиче", с. Самуил, община Самуил“ по 

Национален план за възстановяване и устойчивост, 

Компонент 1: Образование и умения. 

СПИСЪК 

на поименно гласувалите общинските съветници 

от 17.02.2023 г. 

№ Име, Презиме, Фамилия Гласуване 

1 Бейтула Сали Мюмюн ЗА 

2 Айхан Хъкмет Исмал ЗА 

3 Бюлент Кадир Али ЗА 

4 ЮкселАдем Нури ЗА 

5 Закир Садула Билял ЗА 

6 Реджеб Осман Хасан ЗА 

7 Исуф Алайдин Съткъ ЗА 

8 Реджеб Халил Назиф ЗА 

9 Гюнел Мехмед Юмер ЗА 

10 Ерсин Февзи Исмаил             ЗА 

11 Динчер Али Чауш   ЗА 

12 Абтула Мехмед Абтула ЗА 

13 Азем Хълми Шакир ЗА 

14 Вадет Мехмед Нурула ЗА 

15 Ердинч Хюсеин Халим ЗА 

16 Ергин Ерол Шефкъ ЗА 

                Общински съвет – Самуил приема следното 

 

РЕШЕНИЕ 56.911 

Управляващият орган на Национален план за 

възстановяване и устойчивост обявява процедура чрез подбор 

на проектни предложения, съгласно Насоки за кандидатстване 

№ BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”. 

Инвестициите в материалната база на образователните 

институции са от съществено значение за превръщането на 

образователните институции в благоприятна среда, с цел 

подобряване на образователните резултати и мотивацията за 

учене. В България образователната среда не е еднакво развита 

сред училищата и има разлики между регионите. Страната 

изостава от страните от Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) по отношение на 

инфраструктурата, която подкрепя обучението. Това съответно 

се отразява на качеството на образователните резултати.  

 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.  

Процедурата допълва подкрепата за подобряване на 

образователната инфраструктура, предоставена по ОПРР 2014-

2020 и ПРСР 2014-2020. 

 

Дейности, допустими за финансиране са: 

 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. 

 

Максималният размер на общите допустими разходи за едно 

проектно предложение по Компонент 4 – Детски градини с 3 и 

повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи не може да 

надхвърля 2 000 000 лева с ДДС за един кандидат община. Не е 

предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за 

конкретен проект на кандидат община. 

 

Максималният размер на БФП е в размер 100% от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане 

разходи за проекта. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения 

е 17:30 ч. на 20 февруари 2023 г. 

Ръководството на Община Самуил, има намерения да 

кандидатства по Механизма за възстановяване и устойчивост по 

процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на 

образователна среда” с проектно предложение „Модернизация 

на образователната среда на  ДГ “Кокиче", 

с.Самуил, община Самуил“. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Самуил ОбС-Самуил със „За”– 16 гласа; 

„Против”– няма; „Въздържал се” – няма. 



 

РЕШИ: 

1. Общински съвет - Самуил ДАВА съгласие Община 

Самуил да кандидатства с проектно предложение 

„Модернизация на образователната среда на  ДГ “Кокиче", 

с.Самуил, община Самуил“ по Механизма за възстановяване 

и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 

„Модернизация на образователна среда”; 

2. Общински съвет - Самуил ДЕКЛАРИРА, че за 

предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и че 

ДГ "КОКИЧЕ", с. Самуил 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. 

3. Общински съвет - Самуил дава съгласие за осигуряване на 

необходимите средства, в случай на разходи, които не се  

финансират по процедурата. 

4. Възлага на Кмета на Община Самуил да предприеме 

необходимите действия, свързани с подготовката и 

кандидатстването на община Самуил с проектно 

предложение „Модернизация на образователната среда на  

ДГ “Кокиче", с.Самуил, община Самуил“ по Механизма за 

възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”. 

    Настоящето решение да бъде изпратено до кмета на Община 

Самуил и на Областния Управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

   Настоящото решение подлежи на оспорване в  14 дневен срок 

по АПК пред  Административен съд Разград. 

 

Председател на ОбС /П/ не се чете  

                                     /Д-р Бейтула Сали/ 

 

 

 

Изготвил преписа: ……………………… 

                                    /Айлин Шакирова/ 

 

 

 

 


