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Проект „Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан  
Аспарух” – с. Ружица” с ДПБФП от Фонд „Солидарност” на  

Европейския съюз с № 2014BG16SPO001-022, финансиран по линия на 
„Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от 
фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.” 

Изпълнителен орган: Община Никола Козлево; Максимална обща сума на проекта: 174 019,52 лева 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан Аспарух” – с. Ружица, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 

Никола Козлево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Координиращия орган. 

 

 

 

Община Никола Козлево финализира проект 2014BG16SPO001-022/01.06.2015 г. „Ремонт 

нарушена асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух"   - с. Ружица”, финансирани от фонд 

„Солидарност” на ЕС  

 

Приключиха ремонтните дейности на ул. „Хан Аспарух” в село Ружица, които са част от 

проект 2014BG16SPO001-022/01.06.2015 г. „Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул."Хан 

Аспарух"   - с. Ружица”, финансиран от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за преодоляване 

на щетите от бедствията в периода 19 - 23 юни 2014 г. Строителството стартира на 19.10.2015 г. и 

приключи в предвидените срокове, като обектът бе въведен в експлоатация 11.12.2015 г.  

Общият размер на допустимите разходи по проекта е 174 019.52 лева, от които отпуснатата 

безвъзмездна финансова помощ е 149 686.72 лева, а остатъкът от близо 61 хиляди лева е осигурен 

от местния бюджет.  

Община Никола Козлево бе сред първите администрации в страната, която успя в 

поставените кратки срокове да изготви технически проект и да внесе към фонд „Солидарност” 

искане в обявения срок до 6 април 2015 г.  В рамките на настоящото финансиране бе извършено 

цялостно възстановяване на асфалтовата настилка на ул. „Хан Аспарух” и полагане на нови 

бордюри.  

 

 

 

Дата: 

22.12.2015 г.  


