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Проект на Община град Добрич 
“Към по-качествено образование в ареал Добрич 

чрез обновена и модернизирана 
инфраструктура”  

 
Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/019 

Основна цел: 

Изграждане на ефективна образователна инфраструк-

тура, осигуряваща равен достъп до качествено образо-

вание и съвместима с изискванията на населението и 

европейските политики за балансираното устойчиво 

развитие. 

 

Реализирани основни дейности по проекта: 

Извършване на обновителни строително-ремонтни 
дейности в 5 училища и 2 детски градини на терито-
рията на община Добрич; 

Доставено оборудване и обзавеждане за нуждите на 5 
училища и 2 детски градини на територията на общи-
на Добрич; 

Изработени технически проекти; 

Извършено енергийно обследване на сградите; 

Упражнен строителен надзор; 

Осигурена информация и публичност. 
 

Постигнати резултати: 

Изцяло обновена и модернизирана образователна 
инфраструктура в пет училища и две детски градини. 

Внедрени енергоефективни мерки; 

Реконструирани вътрешни електро и ВИК инстала-
ции; 

Ремонтирани покривни конструкции и водоотвежда-
щи системи; 

Ремонтирани класни стаи, кабинети, ателиета и сер-
визни помещения, ремонтирани и оборудвани физкул-
турни салони; 

Ремонтирани занимални, оборудвани кухненски бло-
кове, сервизни офиси, занимални за чуждоезиково 
обучение и площадки за безопасно движение по пъти-
щата. 

Осигурен равен достъп до качествено образование и 
пълноценна интеграция и социализация. Подобрен об-
разователен процес.  

Изградена достъпна архитектурна среда - рампи за 
инвалиди, вътрешни платформи и адаптирани WC по-
мещения. 

Подобрено профилирано и професионално обуче-
ние. 

Оборудвани музикални кабинети и ателиета по из-
куствата.  

Оборудвани кабинети за компютърна обработка на 
звук и изображение, по информатика и информацион-
ни технологии, журналистика, туризъм и спорт. 

Създадени европейки условия за обучение и 

възпитание за над 4300 деца и 

ученици, обновена творческа и работна 

среда за над 450 преподаватели и 

възпитатели от 

 

ХГ “Св. св. Кирил и Методий” 

СОУ „Св. Климент Охридски” 

СОУ „П. Р. Славейков” 

СОУ „Димитър Талев” 

СУ „Г. С. Раковски” 

ЦДГ 9 

ЦДГ 10 

 

Обща стойност на проекта: 5 093 349,73 лева 

Размер на безвъзмездна помощ: 4 983 274,21 лева 

Финансов принос на Община Добрич: 110 075,52 лева 
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Проект 

„Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура” 

„Този документ е създаден в рамките на Проект «Към по качествено образование в ареал Добрич, чрез обновена и модернизирана инфраструктура», който се осъществява с финансовата подкрепа 
по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа 

се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”. 


