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На 26.03.2020г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ 

– РА се сключи Административен договор BG06RDNP001-7.002-0041-C01 за опускане на безвъзмездна 

финансова помощ за проект с наименование „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на 

прилежащи пространства на сграда на Основно училище „Аверкий Попстоянов“ гр. Рила, община Рила“, 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която 

включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална 

гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование“ 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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020, 

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Срока за изпълнение на проекта е от 26.03.2020г. до 26.03.2023г.  и е на обща стойност 780 231,25лв.  

Общата цел на проекта е: Насърчаване социалното приобщаване, намаляването на бедността и 

икономическото развитие в селските райони.  

Специфични цели на проекта са 

- Подобряване и модернизиране на малка по мащаби образователна инфраструктура в селски район – 

община Рила.  

- Поддържането на образователните услуги, което в дългосрочен план ще доведе до осигуряването на 

работни места. - Ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и 

обезлюдяването на селските райони. 

 - Постигане на по-високи нива на социално – икономическо развитие чрез създаването на оптимална 

жизнена среда, развитие на образованието и икономиката. 

Конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнение по проекта са следните: 

Извършване реконструкция на санитарен възел, включваща изграждане на нова електрическа и 

ВиК, канализационна инсталация, подмяна на врати и санитарно оборудване, облицоване на фаянс по 

стени и гранитогрес по пода на помещенията, направа на окачен таван, доставка и монтаж на нова дограма, 

направа на външна топлоизолация както и реконструкция на съществуващ покрив на тоалетните.  

 В учебните кабинети и коридора се предвижда изпълнение на шпакловка, и боядисване по стени, 

направа на окачен таван, направа на нова подова настила и направа на ел. инсталация.  

В двора на училището се предвижда обособяване на мултифункционална спортна площадка, 

настилка, подмяна на съществуващи канавки, поставяне на осветителни тела, ремонт на алеи и спортни 

съоръжения. 
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Също така по проекта се предвижда и закупуване и доставка на оборудване и/или обзавеждане в 

класните стаи, учебни кабинети и административни кабинети“ на ОУ "Аверкий Попстоянов гр. Рила, 

Община Рила“. 

 Резултатите от изпълнението на проекта са: 

- Подобрена образователна инфраструктура за учениците от община Рила; 

- Обновяване на съществуващата инфраструктура и осигуряване на адекватното качество на 

предлаганите образователни услуги; 

- Задържане на населението в общината и създаване на условия за привличане на инвестиции; 

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование; 

- Създаване на привлекателна и безопасна среда за развитието на учениците от община Рила. 

- Намаляване на съществуващите различия между селските и градските райони; 

- Създаването на оптимална жизнена среда, опазването на околната среда, създаването на 

достъпност и развитие на образованието; 


