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Проект: BG161PO001/1.1-09/2010/023 

„Модернизация на общинската образователна инфраструктура на 
град Шумен” 

 
Бюджет на проекта по ДБФП: 5 261 281,36 лева 

 

Обща цел:  

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 турски и ромски произход  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 3 училища и 15 детски градини; 

− подобряване на енергийната ефективност чрез  прилагане на енергоспестяващи и 

енергоефективни мерки, включваща топлоизолация и  подмяна на дограма  в 

сградите на 3 училища и 15 детски градини; 

− 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; 

− увеличаване на капацитета за управление на проекти по Структурните фондове, като 

предпоставка за по-добри възможности за развитие на община Шумен; 

Крайните бенефициенти: 

В дългосрочен план от резултатите от проекта ще се възползва населението, както на 

община Шумен – 102 429 души. 
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Преки бенефициенти: 

Пряко повлияни от изпълнението на проектното предложение ще са 13 079 души, в т.ч. 

учениците от училищата – 1 410 ученици и децата от детските градини -  2 571. От тях 341 са 

роми, 704 са от турски произход, а 48 са учениците със специфични образователни 

изисквания. Персонала наброява 568 души.  

Строително монтажни работи:  

- 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; 

 

Обекти: 

o Природо-математическа гиманзия «Нанчо Попович», VІ ОУ «Еньо Марковски»;   

o ІІ ОУ «Д-р Петър Берон»; 

o ЦДГ № 1 «Звънче»;  

o ЦДГ № 2 «Слънце»; 

o ЦДГ № 5 «Латинка»; 

o ЦДГ № 10 «Брезичка»; 

o ЦДГ № 12 «Смехорани»; 

o ЦДГ № 19 «Конче вихрогонче»; 

o ЦДГ № 24 «Светулка»; 

o ЦДГ № 25 «Братя Грим»; 

o ЦДГ № 27 «Златна рибка»; 
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o ЦДГ № 28 «Чучулига»; 

o ЦДГ № 30 «Космонавт»; 

o ЦДГ № 32 «Дружба»; 

o ЦДГ № 34 «Пролетна дъга»; 

o ЦДГ № 35 «Изворче»; 

 

Резултати 

- 3981 обучаващи се деца, вкл. 341  от ромски произход и 704 от турски произход,  

облагодетелствани от  обновената инфраструктура;  

- 568 души персонал с  модернизирани условия за работа; 

- икономия на енергия 6 632,006 МWh/ годишно; 

- 16 688 м2 положена топлина изолация на  покривно пространство; 

- 19 560 м2 положена топлинна изолация на външни стени;  

- 7 425,84  м2  нова  дограма 

- Създадени 25 временни работни места  

− Намаление на оперативните разходи и разходите за поддръжка на училищата- осигуряване 

на рентабилност от експлоатацията на инфраструктурата 

− Пряк икономически ефект, изразяващ се в спестяване на средства за отопление; 

− Подобряване на енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции 

посредством фасадна топлоизолация; 

 

 


