
   

  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Бояджик, Община „Тунджа“, финансиран по ДБФП № BG06RDNP001-7.002-0011-C01/20.03.2020г., който се осъществява с финансовата 
подкрепа на ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

“Тунджа“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ПРСР. 

 

 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ  НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Проект: "Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище "Св. Св. Кирил 
и Методий" с. Бояджик, община "Тунджа", № BG06RDNP001-7.002-0011. 
 
Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020г.,  подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“. 
 
Обща стойност на проекта: 523 219,30 лв. 
 
Цели на проекта: Цялостното обновявяне на учебния корпус ще подобри учебната среда 
и ще се отрази благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-атрактивно 
обучение и получаване на добра общообразователна подготовка, кото е важно за 
продължаване на образованието и реализиране на пазара на труда. 
 Осигуряването на високо качество на публичната образователна инфраструктура е 
предпоставка за стимулиране на инвестиционните и образователни процеси в Общината, 
развитие на икономиката и осигуряване на заетост. Създаването на условие за устойчиво 
социално-икономическо развитие на района е възможност и условие за съхраняване на 
населението и населените места на територията на Община „Тунджа“. 
 

Основната цел на проектното предложение ще бъде постигната чрез изпълнение на 
ремонтни работи по покрив, фасади, вътрешни инсталации /ВиК, Ел/, подмяна на котела 
и отоплителната инсталация на сградата, съобразено с приложените мерки за енергийна 
ефективност и достигането на необходимия топлинен комфорт в сградата. 

Училището с. Бояджик включва две сгради: училище и физкултурен салон, които са 
строени в различни години, но са функционално свързани в един общ училищен комплекс 
с обща застроена площ от 1 450 м2, в т. ч. застроена площ на училището - 970 м2 и 
застроена площ на физкултурен салон - 480 м2. Имотът и сградите, където ще бъде 
реализиран проектът са общинска собственост. В училището се обучават 150 деца в 
подготвителни групи и ученици от селата Бояджик, Болярско, Гълъбинци, Златари и 
работят 24 души персонал - специализиран и помощен. 
 
Очаквани резултати: 
 1. Ремонтирани учебна сграда и физкултурен салон. 
 2. Изградена отоплителна инсталация. 
 
Срок за изпълнение: 20.03.2020г. – 20.03.2023г. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


