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Проект: „ Подобряване на образователната инфраструктура 

в гр. Шумен” 

 

Бюджет на проекта по ДБФП: 7 178 080,96 лева  

 

Общата цел е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,  

която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на 

община Шумен, както и да осигури социално включване на учениците, включително 

от маргинализираните групи, чрез подобряване и модернизиране на 

образователната среда за обучение и пребиваване и засилено присъствие в 

учебния процес. 

 

Специфични цели: 

♦ подобряване и модернизиране на съществуващата образователна 

материално-техническа база на община Шумен чрез ремонт на 4 училища; 

♦ подобряване на енергийната ефективност чрез прилагане на 

енергоспестяващи и енергоефективни мерки в сградите на 4 училища на 

територията на гр. Шумен; 

♦ подобряване на  микроклимата в образованието и създаване на условия за 

нормално протичане на учебния процес в съответствие с изискванията и 

потребностите на целевата група като предпоставка за  повишаване на 

посещаемостта на занятията в училище, особено от децата от ромски и турски 

произход; 

♦ намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда. 

 

Целеви групи - са учениците от реновираните 4 училища на територията на гр. 

Шумен. 

 

Обектите, включени в настоящото проектно предложение, са: 

♦ СОУ "Панайот Волов"; 

♦ СОУ " Васил Левски"; 
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♦ СОУ "Трайко Симеонов"; 

♦ НУ "Ил. Р. Блъсков". 

Дейностите, които ще бъдат изпълнени по време на СМР, са: 

♦ Ремонт и саниране на  фасада; 

♦ Подмяна на дограма; 

♦ Ремонт и изолация на покрив; 

♦ Изолация на пододови настилки; 

♦ Превеждане на съществуващо ел. осветление към действащи нормативни 

документи в съответствие със ЗЕЕ; 

♦ Вътрешен ремонт на сградата; 

♦ Подмяна на отоплителната инсталация; 

♦ Ремонт на ВиК инсталация; 

♦ Вертикална планировка. 

 

Очакваните резултати: 

♦ Напълно обновен сграден фонд и материално-техническа база на 4 от 

училищата в гр. Шумен; 

♦ Внедрени мерки за енергийна ефективност в 4 училища в гр. Шумен; 

♦ Подобрени условия на учебния процес за 4048 деца. 

♦ Повишаване качеството на живот,  

♦ Възстановяване и съживяване на основни образователни функции на  

общината, чрез ускоряване на икономически, социален и териториален 

потенциал за устойчиво и интегрирано развитие на населените места в 

община Шумен. 

 

 


