
 Обобщена информация относно заявките на училищата и градините за 
извършване на ремонти през 2022 г. в населените места  

 

№ Населено 
място 

Наименование на 
образователна 

институция 

 Ремонтни дейности за 2022 г. Обща 
стойност 

1  
 
 
 
 

с.Друмево 

ОбУ "Христо 
Ботев" 

 

 

 

 

ДГ „Камбанка“ 

 

-Проектиране и изграждане на вътрешни 
тоалетни и физкултурен салон; 
-Подмяна на плочите в двора на 
училището.  
 
 
 
-Ремонтиране на съоръжения в двора на 
ДГ – пейки, люлки, влакчета, пързалка, 
лодка, които имат необходимост от 
подмяна с дървени конструкции най-вече 
за безопасна игра на децата.; 
-Измазване на две помещения- канцелария 
на директор и домакин, където са 
премахнати стари радиатори и 
боядисване, както и два методични 
кабинета.; 
-Боядисване на кухня, подготвителна, 
тоалетна, коридор и склад.;  
-Подмяна на стари дървени дограми в три 
помещения- учителска стая, склад за 
перилни препарати, стая на помощния 
персонал, както и два методични 
кабинета. 
Необходимост от поставяне на 
ограничителни прегради на входовете и 
изходите на ДГ 
 

300 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 000  

2 с. Градище ОУ "В. Левски" 
 
 
 

 ДГ „Осми март“ 
 
 
 

- Няма планирани ремонтни дейности. 
 
- Неотложна е подмяната на парния котел. 
Подадена е докладна. 

 

 
 
 

20 000 

3   
 
 

ОбУ "Христо 
Ботев" 

 

-Външно саниране и измазване на 
сградите; 
-Подмяна на греди и керемиди на покрива 

35 000 
 
 



с. Ивански  
 
 
 
 

ДГ „Снежанка“ 
 

в сградата на  начален етап. 
 
-Боядисване на стълбището между двата 
етажа, подмяна на дограмата към тавана и 
мазата с PVC дограма.; 
-Боядисване на занималня и спалня 
(частично) във всяка група, санитарен 
възел.; 
-Боядисване на кухня и подготвителни 
към нея.; 
-Външна изолация на сградата – 
цялостно.; 
-Изграждане на парно-отоплителна 
инсталация в сградата.; 
-Ремонт на течове от покрива и на 
подпокривното пространство, навеса на 
терасата на 2 етаж.; 

 
 
 
 
 

80 000 
 
 
 
 
 
 
 

4  
 
 
 
 
 

с. Мадара 

ОУ "П. Волов" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДГ „Мадарски 
конник“ 

 
 
 
 

-Подмяна на дограмата на училището в 
северната на част на 3 етаж; 
-Ремонт на подпокривното и покривното 
пространство и хидроизолация на 
западното крило; 
-Вътрешно саниране на класните стаи; 
-Ремонт на спортна площадка и поставяне 
на оградна мрежа в северната част на 
двора на училището. 
 
 
 
 
-Основен ремонт на покрива; 
-Смяна парапета на терасата на втория 
етаж; 
-Смяна на дограмата на втория етаж; 
-Смяна на дограмата на кухненския блок; 
-Боядисване на занималня, спалня, 
коридори и помощни помещения.; 
-Измазване на мазата, смяна на плочи в 
кухнята.; 
-Поставяне на плочки на терасите и 
ремонтиране на стъпалата.; 
-Пренареждане и подмяна на плочки на 
двора.; 

70 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 000 



5 с.  Царев 
брод 

ОУ "Св. св. Кирил 
и Методий" 

 
 
 

 
ДГ „Щастливо 
детство“ 

 
 

- Ремонт на мазилката на северозападната 
стена от сградата на училището. 
Измазване, боядисване с фасаген. 
 
 
Цялостно саниране на сградата и подмяна 
на външното осветление. 
От външната страна на сградата улиците 
са смачкани, плочките на двора на 
детската градина са за смяна.  

10 000 
 
 
 
 
 
 
90 000 

6 с. Струйно ДГ „Калинка“ 
 

-По покрива на детската градина има 
разместени керемиди, което може да 
предизвика теч при интензивни валежи. 
- Ремонт на покрива и укрепване на 
вътрешни пукнатини в коридора от 
северната страна на сградата. 

15 000 

7 с. Черенча ДГ „Васил 
Левски“ 

 

-Ремонт на увиснала част от южната 
стряха на покрива – поставяне на 
липсващи и висящи дъски от стряхата, 
под които са видни строителни отломки и 
др.; 
-Ремонт на водосточни тръби от западната 
част на сградата.; 
- Ремонт на оградата до външна входна 
врата/ зид и метална част/; 
- Външно измазване на сградата на ДГ.; 

25 000 

8 с. Новосел ДГ „Радост“ 
 

-Измазване тавана на топлата кухня.; 
-Поставяне на ламинат в спалнята, защото 
паркета е изгнил и е на дупки.; 
-Поставяне на ламинат във фоайето и 
учителската стая( за тези помещения 
имаме ламинат).; 
-Поставяне на една външна PVC врата на 
методичния кабинет.; 
-Смяна на прозорците в занималнята и 
спалнята с PVC.; 
-Боядисване на методичен кабинет – от 
течовете е паднала голяма част от 
мазилката на тавана и коридора към него.; 
 -Поставяне на душ батерия: в санитарния 
възел, за измиване краката на децата и в 
пералното помещение за персонала.; 
-Ремонт и подравняване на плочките от 
площадката за игра.; 
-Поставяне на капака на външна шахта за 
ВИК, която се намира на площадката за 

10 000 



игра.; 
-Поставяне на врата между топла кухня и 
умивалня.; 

9 с. 
Салманово 

ДГ „Славейче“ 
 

- Подмяна на сифоните и ремонт на 
канализацията в кухнята и 
подготвителната. 
-Боядисване на кухнята, подготвителната 
и спалнята. 
-Ремонт на покрива на складовите 
помещения. 

17 000 

10 с. Вехтово ДГ „Червената 
шапчица“  
 

-Основен ремонт на навеса за дърва 
(стени); 
-Пренареждане на тротоарни плочки – 
вход на ДГ – 70 кв.м. 
-Преглед, пренареждане, подмяна на 
счупени керемиди на покрива; 
Необходимо е поставяне на пътен знак –  
Входът на ДГ се намира на главен път 

5000 

11 с. Дибич ДГ „Добри 
Люцканов“ 
 

-Почистване на отводнителната система; 
-Ремонт на казанче и батерии тоалетна; 
-Подмяна на външна врата и изграждане 
на вентилационна система в перално 
помещение; 
-Частичен ремонт на външна ограда и 
отстраняване на неравности по плочките в 
двора; 
-Подмяна на осветление в занималня и 
спалня; 
-Циклене и лакиране на паркет в спалня; 
-Частичен ремонт на покривна 
конструкция на външен склад за твърдо 
гориво; 
-Частичен ремонт на част от покрива на 
основната сграда; 

7000 

 
 


