
ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

 

МЯРКА М01- „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” 

 
ОБЕКТ: „Саниране и основен ремонт на административната сграда” 
намираща се в гр. Две могили, ул. „Кирил и Методий” №14 
 

Сградата е построена през 1985 година. Конструкцията и е стоманено-
бетонова, а ограждащите и разпределителни зидове са тухлени. Собственост е на 
Община Две могили. Застроената площ на сградата е 403 кв.м., а разгънатата 
площ е 1209кв.м. В момента се използва само част от първия етаж от Дирекция „ 
Социално подпомагане” след направен ремонт. Останалата част от първия етаж, 
втория етаж и мазето не се използват от дълго време, защото базата е остаряла и 
се нуждае от основен ремонт. Дограмата е изгнила и се нуждае от подмяна. 
Липсват подови настилки, циментовата замазка е амортизирана, както и 
стенното покритие. Липса на фаянсова облицовка и клекала в санитарните 
помещения, топлоизолация на ограждащите стени, под и таван. Увреден бетонов 
тротоар около сградата. 

 
Виждането на общината е в свободните помещения да бъдат настанени „ 

Клуба на Интелектуалеца ” на първия етаж и Общински детски комплекс (ОДК) 
на втория етаж. Общински детски комплекс       „ Д-р Димитър Пангелов ” гр. 
Две могили е извънучилищно педагогическо учреждение. Осъществява 
държавната политика за работа с деца и ученици, чрез организиране на дейности 
в свободното им време за развитие на индивидуалните им способности и 
дарования в областта на изкуствата, образованието и науката, спорта и туризма. 
Организира школи по изкуствата за деца от предучилищна и училищна възраст, 
кръжоци, секции и състави, клубове, с общ брой участници 251. През учебната 
2013/2014г. в ОДК има сформирани следните групи за извънкласна работа: 

 
1. Секция по тенис на маса – 5 групи – 65 деца 
2. Школа по народни танци – 5 групи – 60 деца 
3. ДВС „ Кейси ” - 5 групи – 60 деца 
4. Група по турски фолклор „Йълдъз” – 20 деца 
5. Кръжок по приложни изкуства 
 
Предвидените строително монтажни работи и строително ремонтни работи 

са: поставяне на топлоизолация над отопляемите помещения, по тавана под 
отопляеми помещения, по фасади, по еркери, по цокъл; поставяне на 
гранитогрес, ламиниран паркет по пода и фаянсова облицовка в санитарните 
помещения; подмяна на всичките прозорци и  врати; подмяна на бордюри и 
поставяне на армирана бетонова настилка за водоплътен тротоар.   


