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Проект  27/07/2/0/00495 "Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 701, Тодор 
Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево", 

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

 
 
 
 

Община Никола Козлево сключи договори с две фирми за дейностите 
по реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III – 

701, Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица – 
Хърсово/III-701 

 
След проведена обществена поръчка по ЗОП, в края на месец Май 2019 г. Община 

Никола Козлево сключи два договора за изпълнение на дейностите по реконструкция и 
рехабилитация на общински път SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – 
Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701. Предвидените строително-
ремонтни работи се финансират по проект   27/07/2/0/00495 "Реконструкция и 
рехабилитация на общински път SHU2101/III – 701, Тодор Икономово – 
Хърсово/Никола Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола Козлево" по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малки по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 
Размерът на допустимите разходи за дейностите по проекта е 3 534 652,38 лв. 
Финансовата помощ е в размер на сто процента от общия размер на допустимите за 
финансово подпомагане разходи за проекта.Реализацията на проекта трябва да 
приключи до 28.02.2021 г. 

Ремонтът на общински път IV-20723 - с. Никола Козлево - с. Ружица, ще бъде 
извършен от „Автомагистрали Хемус“ АД. Отсечката е с дължина 5885 метра, а 
сключеният с дружеството договор е на стойност 1 888 990,66 лева без ДДС.  

Общински път IV-20719 - с. Ружица - с. Хърсово, ще бъде ремонтиран от ДЗЗД 
„Ружица – Хърсово“. Пътната отсечка е с дължина 3646 метра, а сключеният с 
дружеството договор е на стойност 1 331 748,26 лева без ДДС.  

 
 
 
Дата: 03.06.2019 г. 


