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Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, 
област Шумен“, Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0095-C01 /27.05.2019 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. 

На 27.05.2019 г. бе сключен Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0095-
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 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“, № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“. 
 

Наименование на проекта: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна 
мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ 

 
Проект № BG06RDNP001-7.001-0095, 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, е на обща стойност 1 171 373.21 
лв., от които:   

 
Европейско финансиране: 995 667.23 лв. 
Национално съфинансиране: 175 705.98 лв.  

 
Кратко описание на проекта: Проектът включва реконструкция и рехабилитация на 

улици от уличната мрежа на с. Вълнари, с. Хърсово, с. Пет могили, с. Никола Козлево, община 
Никола Козлево, област Шумен. Предвижда се както реконструкция на пътното платно, така и 
на компрометираните тротоари и бордюри. Предвиждат се и дейности по осъществяване на 
авторски надзор, строителен надзор и управление и мониторинг на изпълнението на обекта. 

 
 Цели на проекта:  

1. Подобряване на транспортната инфраструктура на с. Вълнари, с. Хърсово, с. Пет 
могили, с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен чрез реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа и тротоари в общината. 

2. Осигуряване на достъпност на населението до основни обществени услуги. 
 
Резултати от изпълнението на проекта: Очакваните резултати от подпомагането се 

изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа 
инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на 
селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на 
икономиката и образованието. 
 
 
 
Дата: 29.05.2020 г.  


