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Относно: Кандидатстване с проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 
 

 Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-
1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-
2020“, всички проекти за образователна, социална и културна инфраструктура следва да бъдат 
придружени от Решение на Общинския съвет, с което се гарантира, че за предложения проект 
е осигурена неговата устойчивост и че съответната образователна / социална / културна 
институция няма да бъде закривана за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане 
към бенефициента.  
 Съгласно одобрената от УО на ОПРР Инвестиционна програма Община Шумен ще 
кандидатства по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ с проект 
„Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен“, който включва прилагане 
на мерки за енергийна ефективност в 4 училища, а именно НУ „Ил. Р. Блъсков“, СОУ „Васил 
Левски, СОУ „Трайко Симеонов“ и СОУ „П. Волов“.  

В проекта са заложени следните дейности:  
• полагане на топло изолация по външни стени, покриви и фасади;  
• подмяна на дограма; 
• цялостен ремонт на ВиК, отоплителна и ел. инсталации; 
• саниране на дворове. 

 Общата стойност на проекта е 12 721 080.00 лв. 
 Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните: 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
1. Общински съвет Шумен гарантира, че за проект „Подобряване на образователната 

инфраструктура в град Шумен“ е осигурена неговата устойчивост и съответните 
образователни институции - НУ „Ил. Р. Блъсков“, СОУ „Васил Левски, СОУ „Трайко 
Симеонов“ и СОУ „П. Волов“, няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от 
крайното плащане към бенефициента. 
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