
“Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт,
обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна
ефективност в образователните институции на територията на гр.
Разград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Разград и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
на ОПРР 2014-2020 г.”

Процедура: № BG16RFOP001-1.023
“Изпълнение на интегрирани планове
за градско възстановяване и развитие
2014-2020-Разград“

Приоритетна ос: 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“

Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020 г.

АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01

Срок на изпълнение: 30 месеца

дата на стартиране – 29.09.2017 г.

дата на приключване – 29.03.2020 г.

Обща стойност на проекта: 9 897 137,19 лв.

в т.ч.:

ЕФРР - 8 375 591,63 лв.

национално финансиране - 1 478 045,56 лв.

собствен принос на бенефициента – 43 500 лв.
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Основна цел: Модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване 

качеството на образованието в община Разград

Специфични цели:

• осигуряване на по-привлекателна, комфортна, здравословна и достъпна материално-
техническа база чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, рехабилитация на дворни 
пространства и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в обектите на 
интервенция по проекта.

• подобряване качеството на учебно-възпитателния процес посредством инвестиции в 
оборудването и обзавеждането на училищата, детските градини и ясли.
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ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА:

1. Детска градина „Райна Княгиня“, гр. Разград;
2. Детска градина „Славейче“, гр. Разград;

3. Детска ясла „Слънчево детство“, гр. Разград;
4. ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), гр. Разград;

5. ОУ „Никола Й. Вапцаров (първи и втори корпус), гр. Разград;
6. Детска ясла „Звездици“, гр. Разград;

7. Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Разград;
8. Детска градина №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград;

9. Детска градина №6 „Шестте ястребинчета“, гр. Разград;
10. Детска градина №12 „Зорница“, гр. Разград;
11. Детска градина №3 „Приказка“, гр. Разград;

12. Детска градина №5 „Незабравка“, гр. Разград.
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

� Управление на проекта – изпълнение на заложените дейности качествено, съобразно
заложените срокове и предвидените финансови ресурси

� Изпълнение на СМР по реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната
инфраструктура - ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, ДЯ „Звездици“, ДЯ „Слънчево детство“, ОУ „Н.
Й. Вапцаров“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ - дейности по укрепване и ремонт на сградите,
благоустрояване на прилежащи дворни пространства с цел привеждане на сградите в
съответствие със съществените изисквания към строежите по отношение на енергийна
ефективност, достъпност, безопасност при експлоатация, здраве и околна среда

� Изграждане на физкултурен салон – строеж на двуетажен физкултурен салон в общия двор на
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" и ОУ "Н. Й. Вапцаров"
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ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

� Обновяване и реконструкция на 5 детски градини - ДГ 4 „Митко Палаузов“, ДГ 6 „Шестте
ястребинчета“, ДГ 12 „Зорница", ДГ 3 „Приказка“ и ДГ 5 „Незабравка" - подобряване енергийните
характеристики на сградите за постигане на клас на енергийна ефективност "С", обновяване на
дворните пространства, осигуряване на достъпна архитектурна среда

� Доставка и монтаж на оборудване – учебно, кухненско, спортно, офис и компютърно

� Дейности по информация и комуникация – популяризиране на проектните дейности сред
широката общественост

� Одит на проекта – извършване на одиторска проверка относно правилното и коректно
изразходване на средства
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ИЗПЪЛНЕНО ДО МОМЕНТА:

� Управление на проекта – сключен 1 бр. договор за предоставяне на консултантски услуги по
управление

� Изпълнение на СМР по реконструкция и обновяване на 6 обекта от образователната
инфраструктура – сключени 13 бр. договори, от които 1 за упражняване на авторски надзор, 6
за упражняване на строителен надзор и 6 за изпълнение на СМР

� Изграждане на физкултурен салон – сключени 3 бр. договори, от които по един за
упражняване на авторски надзор, за упражняване на строителен надзор и за строителство
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ИЗПЪЛНЕНО ДО МОМЕНТА:

� Обновяване и реконструкция на 5 детски градини – сключени 10 бр. договори, от
които 5 договори за инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и
строителство) и 5 договори за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционен
проект и упражняване на строителен надзор

� Доставка и монтаж на оборудване – сключени 5 бр. договори

� Дейности по информация и комуникация – сключени 2 бр. договори за изготвяне на
рекламно-информационни материали и за провеждане на информационни събития

� Одит на проекта – сключен 1 бр. договор
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СТАРТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
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СТАРТИРАНИ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, 
гр. Разград;

2. Детска ясла „Звездици“, гр. Разград;
3. Детска градина „Райна Княгиня“, гр. Разград;

4. ОУ „Никола Й. Вапцаров (първи и втори корпус), гр. Разград;
5. ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ (втори корпус), гр. Разград;

6. Детска градина „Славейче“, гр. Разград;
7. Детска ясла „Слънчево детство“, гр. Разград;
8. Детска градина №12 „Зорница“, гр. Разград;

9. Детска градина №5 „Незабравка“, гр. Разград.
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ПРЕДСТОИ СТАРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Детска градина №4 „Митко Палаузов“, гр. Разград;
2. Детска градина №6 „Шестте ястребинчета“, гр. Разград;

3. Детска градина №3 „Приказка“, гр. Разград.

СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ВСИЧКИ ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЛЕДВА ДА 
ПРИКЛЮЧАТ В СРОК ДО 30.11.2019 Г., КАТО  ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ДО 

29.03.2020 Г.
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Благодарим Ви за вниманието.

Община Разград


