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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” 

 
Подписан анекс по проект BG06RDNP001-7.004-0002 “Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на ДГ „Зорница“, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево” 
 
 
 
На 03.11.2022 г. между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“ бе 

подписан анекс към Административен договор № BG06RDNP001-7.004-0002-C03 за 
изпълнението на проект “Ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Зорница“, с. Никола 
Козлево, общ. Никола Козлево”. Проектът се финансира 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. 

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 462 672,24 лв. без ДДС, от които:   

 
Европейско финансиране: 393 271.41 лв. 
Национално съфинансиране: 69 400.83 лв.  

 
Проектът включва строително - монтажни работи в сградата на ДГ "Зорница" и 

въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност, обновяване на оборудването и 
обзавеждането в детското заведение. 
 
 
Дата: 04.11.2022 г.  


