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Този документ е създаден в рамките на проект BG06RDNP001-7.004-0002 „Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ 
„Зорница“, с. Никола Козлево, община Никола Козлево”, в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ПРСР 2014-2020“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Никола Козлево е и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г” 

Проект BG06RDNP001-7.004-0002 “ Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ 
„Зорница“, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” 

 
На 31.08.2020 г. бе сключен Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0002-

C01 между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 
– 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-
7.004 - Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска 
градина, финансирана чрез бюджета на общината“ 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 Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 

Наименование на проекта: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Зорница“, с. 
Никола Козлево, общ. Никола Козлево” 

 
Проект № BG06RDNP001-7.004-0002 е финансиран от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като общата стойност на 
осигурената безвъзмездна финансова помощ е 537 606,48 лв. без ДДС, от които:   

 
Европейско финансиране: 456 965,50 лв. 
Национално съфинансиране: 80 640,98 лв.  

 
Кратко описание на проекта: Проектът предвижда строително - монтажни и ремонтни 

работи в сградата на ДГ "Зорница" и въвеждане на мерки за подобряване на енергийната 
ефективност: 

- Покривни работи: подмяна на неносещата покривна конструкция: обшивки, челни 
дъски, изолационно полиетиленово покритие /подпокривно фолио/, керемиди и отводнителна 
система, направа на ревизионен отвор, полагане на топлоизолация на подпокривното 
пространство – по пода и изграждане на мълниеносна защита с изпреварващо действие; 

- Подмяна на дограми и врати с нови РVС, съгласно работния проект; 
- Фасадни работи: Очукване и измазване на компрометирана външна мазилка, полагане 

на топлоизолационни системи ESP по фасадните стени и полагане на минерална мазилка; 
- Ремонт на вътрешна ВиК инсталация, включително подмяна на тоалетни и кухненски 

мивки и на тоалетни чинии; 
- Ремонт на вътрешни помещения: подмяна на настилки с нови /гранитогрес, теракота, 

ламинат/, подмяна на облицовки /фаянс/, подготовка на стени и тавани и освежаване с 
латексови смеси; 

- Вертикална планировка: демонтаж на компрометирани външни настилки, подготовка 
на основи за погане на нови настилки, направа на нов пясъчник; 
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- Ремонт на съществуваща ограда. 
Обхватът на проекта е сведен до следните основни компоненти, а именно: 
 Компонент 1. СМР  на ДГ „Зорница“ с РЗП = 575,60 м2. 
 Компонент 2. Доставки на обзавеждане  и оборудване, на паркови и игрални 

съоръжения на открито 
 

 Цели на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи социалното приобщаване, 
намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Ограничаването на 
диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските 
райони като Община Никола Козлево. 
Проектът има следните специфични цели: 
- Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура и намаляване на 
разходите за отопление; 
- Поддържане и удължаване на експлоатационната годност на материално-техническата база на 
ДГ „Зорница“; 
- Осигуряване на безопасност и оптимални условия за провеждане на занятията с децата в 
градината; 
- Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца и др.) до 
качествена образователна инфраструктура в с. Никола Козлево; 
- Подобряване на физическата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността на с. 
Никола Козлево за задържане на младия, предприемчив и по-добре образован човешки ресурс 
като се намалят емиграционните процеси на млади семейства, породени от затруднени 
подготвителни образователни възможности. 
 
 
Дата: 31.08.2020 г.  


