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Проект “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”, 
Административен договор № BG06RDNP001-7.008-0023-C01/04.12.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, финансиран от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони. 

 
Първа копка по проект BG06RDNP001-7.008-0023 “Подобряване на енергийната 

ефективност на административна сграда на община Никола Козлево” 
 
 
 
 
Във връзка с изпълнението на Административен договор № BG06RDNP001-7.008-

0023/04.12.2019 г., сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“, 
информираме всички заинтересовани лица, че ще осъществим официална церемония „Първа 
копка“ за обект „Административна сграда на Община Никола Козлево“ по проект: 
“Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола 
Козлево” на 28.07.2021 г. от 10:30 часа. 

Проект № BG06RDNP001-7.008-0023 се финансира от Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони, като осигурената безвъзмездна финансова 
помощ е на обща стойност 471 627,33 лв. без ДДС, от които:   

 
Европейско финансиране: 400 883,23 лв. 
Национално съфинансиране: 70 744,10 лв.  

 
Осигуреното финансиране е по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 
сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 
ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Почти 
още толкова средства ще се заделят и от бюджета на Община Никола Козлево за финансиране 
на дейности необходими за цялостния ремонт на сградата, но недопустими като разход по 
ПРСР.   

Изпълнението на предвидените СМР е възложено след проведена процедура по Закона за 
обществените поръчки на дружеството „НСК София“ ЕООД.  
 
 
Дата: 15.07.2021 г.  


