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КМЕТЪТ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО -  ИНЖ. МИЛКО АРМУТЛИЕВ ПОДПИСА 

ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ BG06RDNP001-7.002-0024  “Реконструкция 

на прилежащ двор и изграждане на    ограда в СУ “Димитър Маджаров”, гр. Маджарово”  

Проектът цели преодоляване на различията в качеството на живот между селския район 

и агломерационните ареали и насърчаване на социално-икономическото развитие на 

Община Маджарово чрез обновяване на общинската образователна инфраструктура. 

СУ "Димитър Маджаров" - гр.Маджарово е единственото училище на територията на 

община Маджарово. В него се обучават ученици от І до ХІІ клас. Поради чувствително 

намалелия брой на учениците, което е естествено отражение на намаляването броя на 

населението в селския район, СУ „Димитър Маджаров” е със статут на защитено и 

средищно и има решаваща роля за интеграцията на деца от малцинствата и техните 

родители в областта на образованието и началното ограмотяване. Съществуването и 

запазването на училището дава живот както на града, така и на общината като цяло. 

Повишаването на неговата привлекателност, в т.ч. чрез подобряване на материалната 

му база е от основно значение за привличане и задържане на учениците в училището. Чрез 

реализацията на проекта се цели да бъде подобрен учебният процес и да бъде подсигурена 

по-лесна интеграция на младите хора и социализиране в обществото.  

Понастоящем сградният училищен фонд е обновен, поддържат се в отлично състояние 

работни кабинети, работилници, Музейна сбирка и училищен стол. В тази връзка, 

проектът предвижда благоустрояване на дворното пространство на СУ „Димитър 

Маджаров“, което освен като място, пряко свързано с провеждането на учебния процес 

има потенциал да се разгърне като предпочитана територия за учениците през целия ден. 

Заложени са места за беседка, места за почивка на площада, място за фитнес. 

Амортизираните настилки ще бъдат подменени. Ще се изградят подпорни стени на 

определени места за осигуряване на безопасна среда в училището както и ограда по всички 

страни на имота и частично обновяване на видимите стоманобетонни части. С 

изпълнението на предвидените СМР ще се сигури достъпна среда за хората с увреждания 

съдействаща за тяхната социализация. 

Реализацията на проекта ще подкрепи усилията на Община Маджарово в нейната 

целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на 

предоставяне на образователни услуги както и към преодоляване на различията между 

селския район и агломерационните ареали. 

 

  Дейности: 

       

 Реконструкция на прилежащ двор и изграждане на ограда в СУ „Димитър Маджаров”, гр. 

Маджарово  

 В рамките на проектната дейност се предвижда реконструкция на дворното пространство 

на СУ „Димитър Маджаров" с обща площ за благоустрояване 2600 кв.м и дължина на 

предвидената ограда 476 м. Обектът се намира в урегулирания поземлен имот, отреден за 

училище - УПИ VIII, кв. 31 по плана за регулация и застрояване на гр. Маджарово, общ. 

Маджарово. С реализирането на инвестиционния проект ще се благоустрои дворното 

пространство на СУ "Димитър Маджаров", което ще подобри не само привлекателността 

на училището, а и общия облик на жизнената среда в общинския център, с което ще се 

повиши качеството на живот в общината. Предвидено е да се осигури достъпна среда за 

хора с увреждания, засаждане на нова трайна растителност, отводняване на терена с 
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отвеждане на повърхностните води към зелените площи, обособяване на места за почивка 

и фитнес, изграждане на ограда по всички страни на имота, а на места подпорни стени за 

защита сградата на училището и осигуряване на безопасността на учениците и 

посетителите.  

 Дейността включва изпълнението на следните СМР:  

 - ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНА":  

 I. Премахване и демонтаж на елементи от съществуващата училищна среда по площад и 

прилежащи към него алеи;  

 II. Настилки и бордюри;  

 III. Елементи на градската среда в парк;  

 IV. Настилки и бордюри по асфалтова площадка за дърва за огрев;  

 V. Фитнес на открито.  

 - ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА":  

 I. ПОДПОРНИ СТЕНИ;  

 II. БЕСЕДКА;  

 III. ОСНОВА ЗА АЖУРНА ОГРАДА  

 - ЧАСТ: "ВК":  

 I. КАНАЛИЗАЦИЯ.  

 За осигуряване на качественото изпълнение и съответствие с изискванията при 

изпълнение на строително-монтажните работи, ще се възложат външни услуги за 

управление на проекта, за строителен надзор и авторски надзор. 

 

 

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 731 225,62 ЛВ.,ОТ КОИТО 621 541,79 ЛВ. 

ЕВРОПЕЙСКО И 109 683,83  ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 13.05.2019 Г. - 13.05.2022 Г. 
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