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ПРОГРАМА:  

Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) 

 

ПРОЦЕДУРА:  

„Модернизация на образователната среда“ 

 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:  
Министерство на образованието и науката 

 

НАЧАЛЕН СРОК: 20 октомври 2022 г., 17:30 ч. 

 

КРАЕН СРОК: 20 февруари 2023 г., 17:30 ч. 

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  

328 817 500 лева с ДДС (от тях 274 467 500 лв. са средства от МВУ и 54 350 000 лв. 

представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет на Република България), 

разпределени по компоненти и райони на планиране, както следва: 

Компонент 1 – Училища с 301 и повече ученици, които се обучават в дневна форма: 

158 644 445 лева с ДДС, от които: 

За Югозападен район за планиране (BG41): 26 440 741 лв. с ДДС 

За Южен централен район за планиране (BG42): 26 440 741 лв. с ДДС 

За Югоизточен район за планиране (BG34): 26 440 741 лв. с ДДС 

За Североизточен район за планиране(BG33): 26 440 741 лв. с ДДС 

За Северен централен район за планиране (BG32): 26 440 741 лв. с ДДС 

За Северозападен район за планиране (BG31): 26 440 740 лв. с ДДС 

Компонент 2 – Училища с между 151 и 300 ученици вкл., които се обучават в дневна 

форма: 

79 322 222 лева с ДДС, от които: 

За Югозападен район за планиране (BG41): 13 220 371 лв. с ДДС 

За Южен централен район за планиране (BG42): 13 220 370 лв. с ДДС 

За Югоизточен район за планиране (BG34): 13 220 370 лв. с ДДС 

За Североизточен район за планиране(BG33): 13 220 370 лв. с ДДС 

За Северен централен район за планиране (BG32): 13 220 370 лв. с ДДС 

За Северозападен район за планиране (BG31): 13 220 371 лв. с ДДС 

Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини с яслена група: 

45 425 416 лева с ДДС, от които: 

За Югозападен район за планиране (BG41): 7 570 902 лв. с ДДС 

За Южен централен район за планиране (BG42): 7 570 902 лв. с ДДС 

За Югоизточен район за планиране (BG34): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Североизточен район за планиране(BG33): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Северен централен район за планиране (BG32): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Северозападен район за планиране (BG31): 7 570 903 лв. с ДДС 

Компонент 4 – Детски градини с 3 и повече групи, в т.ч. детски градини с яслени групи 

45 425 417 лева с ДДС, от които: 
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За Югозападен район за планиране (BG41): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Южен централен район за планиране (BG42): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Югоизточен район за планиране (BG34): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Североизточен район за планиране(BG33): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Северен централен район за планиране (BG32): 7 570 903 лв. с ДДС 

За Северозападен район за планиране (BG31): 7 570 902 лв. с ДДС 

Разходите за невъзстановим ДДС за преките разходи за СМР и за 

оборудване/обзавеждане се финансират по процедурата и представляват национално 

съфинансиране. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  

 Общини за общински училища от допустимите образователни институции; 

 Държавни училища към Министерството на образованието и науката от 

допустимите образователни институции; 

 Общини за общински детски градини; 

 Общински детски градини съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗПУО с 3 и повече групи, в 

т.ч. детски градини с яслени групи. 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

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.  

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 

Компонент 1 и Компонент 2 – Интервенции върху съществуващи училищни сгради 

Дейност 1 - задължителна: 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 
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облик на образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване на 

енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място. 

Могат да включват дейности за изграждане/надграждане на STEM среда. С цел 

избягване на повторни инвестиции за СМР на STEM среда в училища, които получат 

финансиране по настоящата процедура, се очаква да бъде създадена необходимата 

инфраструктура за STEM среда като част от цялостната модернизация на сградата. 

Училищата, финансирани по настоящата процедура, ще имат възможност за подкрепа 

за оборудване в рамките на предстоящата процедура „Училищна STEM среда“, но не и 

за СМР дейности. 

Дейност 2 – не е задължителна: 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. 

Оборудване на STEM среда (вкл. Високотехнологични оборудвани и свързани класни 

стаи) е недопустимо по настоящата процедура и ще бъде финансирано в рамките на 

отделна процедура за реализиране на Инвестиционен проект 1: STEM центрове и 

иновации в образованието по ПВУ. 

Стойността на проектите, с които могат да кандидатстват общините са, както следва: 

По Компонент 1: до 4 млн. лв. на проект. Общините ще могат да кандидатстват с 

повече от един проект. 

По Компонент 2: до 1,3 млн. лв., ако детската градина е с до 2 групи и до 1,8 млн. лв., 

ако детската градина е с 3 и повече групи. 

 

Компонент 3 и Компонент 4 – Интервенции върху съществуващи сгради на детски 

градини 

Дейност 1 - задължителна: Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, 

пристрояване, надстрояване на предучилищна 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 сгради на детски 

градини, 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 сградата както отвън, така и отвътре и за спестяване на енергийни, 

водни и други ресурси, вкл. прилежащото дворно място. 

Дейност 2 – не е задължителна: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на 

сградите/помещенията на детската градина. 

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

модернизация на съответната институция и да отговаря на изискванията на 
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Приложения № 6 и № 7 от 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. 

 


