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ОБЩИНА МАДЖАРОВО ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ по ДОГОВОР  ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

BG06RDNP001-7.007-0072-C01  “ Реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър 

Маджаров”, гр. Маджарово” по Програма за развитие на селските райони от ЕЗФРСР   

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 спортна инфраструктура.  

Специфични цели са:  

- Създаване на благоприятни условия за провеждане на спортни дейности в рамките на 

образователния процес и извън него с принос към повишаване качеството на живот в 

Община Маджарово.  

- Осигуряване на достъпна среда за спортуване на учениците от СУ "Димитър Маджаров" 

в неравностойно положение.  

- Подобряване и увеличаване на зелената система в общинската публична собственост.  

В рамките на проекта се предвижда реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър 

Маджаров”, гр. Маджарово. Тази инвестиция е от изключително важно значение за 

повишаване качеството на образователните услуги в Община Маджарово и ще въздейства 

положително върху социално-икономическото развитие на региона.   

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 и създаване на условия за практикуване на спорт както при провеждане на учебния 

процес така и в свободното време на възпитаниците на училището е от основно значение 

за привличането и задържането им.  

Реализацията на проекта ще подкрепи усилията на Община Маджарово в нейната 

целенасочена политика към подобряване на жизнения стандарт и условията на 

предоставяне на услуги за населението както и към преодоляване на различията между 

селския район и агломерационните ареали. 

 

Дейност: Реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър Маджаров”, гр. 

Маджарово 

В рамките на проектната дейност се предвижда реконструкция на спортна площадка с 

площ за благоустрояване 843 кв.м, с включено игрище за баскетбол в СУ „Димитър 

Маджаров" с размер 15 м на 28 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 създаде пространство за спорт в двора на 

СУ "Димитър Маджаров", което ще подобри привлекателността на училището и ще се 

повиши качеството на живот в общината.  

Предвидено е да се осигури засаждане на нова трайна растителност, изграждане на ограда 

за осигуряване на безопасна и сигурна среда за посетителите. Дейността включва 

изпълнението на следните СМР:  

- ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНА":  

http://www.eufunds.bg/
http://2020.eufunds.bg/bg/8010510/0/OPProfile
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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.  

- ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА":  

I. Фундаменти под баскетболен кош.  

  

 

ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА Е 81 921.21 ЛВ., 

ОТ КОИТО 69 633,03 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО И 12 288,18 ЛВ. НАЦИОНАЛНО 

СЪФИНАНСИРАНЕ 
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