ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа финансира в селските райони.
Проект: „Достъпна пи привлекателна образователна инфраструктура,чрез оборудване,
обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Васил Левски”
гр.Нови пазар”
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони”
ИД № на проекта: 27/07/2/0/00681
Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 19.09.2017г.
Период на изпълнение: 36 месеца
Стойност на проекта: 1 128 171,50лв.
Одобрени разходи: 1 102 004,83 лв.
Субсидия: 1 102 004,83 лв.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по 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” от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинсирана от
Европейският земеделски фонд за развитие на земеделските райони.
Общата цел на проекта е:
Постигане на интегрирано развитие чрез модернизация и физическо обновяване
на материалната среда в образователната инфраструктура в град Нови пазар, община
Нови пазар.
Реформите, свързани с модернизирането на образователната система и
осигуряването на достъпно и качествено образование са важен инструмент както за
посрещане на дългосрочните предизвикателства пред обществото, така и за подпомагане
възстановяването от настоящата икономическа криза, чрез осигуряване на лична,
социална и професионална реализация на гражданите. Това включва редица дейности,
които предлагат осъвременяване на системата на образованието и постигане на по-голяма
гъвкавост спрямо бързо променящите се потребности на средата и пазара на труда. Част
от дейностите са свързани с:
 Подобряване на материално-техническата база в обектите на
образователната инфраструктура;
 Насърчаване на интерактивността на образователния процес и използване на
съвременни технологии и методи на преподаване;
 Включването на работодатели и институции от трудовия пазар в
разработването и осъществяването на учебните програми с цел прилагане на
практически опит за повишаване на предприемаческите умения и
пригодността за заетост;
 Повишаване на квалификацията на персонала зает с образование.
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С изпълнението на настоящия проект ще се подобри качеството на образователната
инфраструктура в община Нови пазар, чрез подобряване на материално-техническата база
в СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар и цялостно реновиране на прилежащото дворно
пространство.
С проекта се предвижда доставката на ново обзавеждане и специализирано
оборудване за сградата на училището, както и обновяване на пешеходните пространства и
зоните за спорт в прилежащото пространство към СУ „Васил Левски“.
Предвидените за изпълнение дейности са:
 доставка и монтаж на специализирано оборудване и обзавеждане за
физкултурните салони и фитнес салона, и съблекалните към тях;
 доставка и монтаж на специализирано оборудване и обзавеждане за
кабинетите по химия, физика, биология, музика, трудово обучение,
изобразително изкуство и библиотеката;
 доставка и монтаж на бюра, столове, секционни шкафове и интерактивни
дъски за 15 класни стаи;
 доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за учителски стаи и
канцеларията;
 рехабилитиране на съществуващата асфалтова настилка;
 направа на армирана настилка от щампован бетон;
 полагане на акрилна настилка на обособените спортни площадки и
площадката за безопасност на движението;
 полагане на саморазливнаударопоглъщаща настилка в зоната за фитнес и
лекоатлетическата писта;
 изграждане на предпазни оградни системи, около четири от спортните
площадки;
 оформяне на зелените площи, чрез подравняване на терена, затревяване,
торене, поливане и косене;
 допълване на съществуващата трайна дървесно-храстова растителност с
нова, с подчертано декоративни качества;
 доставка и монтаж на ново екстериорно оборудване и обзавеждане.
Реализацията на проекта ще допринесе за смекчаване на проблемите, свързани с
негативното демографско развитие на Община Нови пазар и процесите на обезлюдяване
на селските райони, както и влошените характеристики на населението – възрастова и
образователна структура.
Проект „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура, чрез
оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащите пространства на СУ „Васил
Левски“ гр. Нови пазар“ си кореспондира пряко с една от приоритетните задачи в
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общинската политика насочена към осъвременяване на образователната инфраструктура
чрез подобряване на сградния фонд и модернизиране на материално-техническата база на
учебните заведения, които не са били обект на ремонтни дейности в предходен период.
Дейностите предвидени в проекта ще доведат до подобряване на качеството на
представяните образователни услуги и ще има значителен социален ефект:


повишаване качеството на придобитите знания и умения;



създаване на модернизирана учебна среда за образование и обучение, съобразно
нуждите на съвременното общество;



подобряване на възможностите за активен спорт и занимания на открито на
подрастващите;



качествено въздействие върху предлагането и развитието на образователни
услуги.

Реализирането на проекта съответства от една страна със стратегическите цели
поставени в Общинския план за развитие на община Нови пазар 2014-2020г., а от друга –
с приоритетите заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на
град Нови пазар с времеви хоризонт до 2020г.
Общата цел за развитие в периода 2014-2020 г. е утвърждаване на облика и
привлекателността на община Нови пазар за живот с повишен стандарт, конкурентна
икономика, повишена заетост и потенциал на човешките ресурси, с достъпна и изградена
среда в града и селото.
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