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Обща стойност на финансирането: 947 950,45 лева 

Европейско  финансиране: 805 757,88 лева 

Национално съфинансиране: 142 192,57 лева   

  

На 05.12.2017 г. Община Никола Козлево, представлявана от кмета Ешреф 
Реджеб, съвместно с Държавен фонд „Земеделие“ подписаха договор по одобрения за 
финансиране проект   „Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов 
Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. 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 947 950,45 лв. Финансовата помощ е в 
размер на сто процента от общия размер на допустимите за финансово подпомагане 
разходи за проекта. 

Помощта се предоставя за инвестиции в ремонт, оборудване и обзавеждане на 
двете сгради на общинското училище в село Никола Козлево -  СУ „Цанко Бакалов 
Церковски“: 

Обект 1: Основна сграда СУ "Ц. Б. Церковски", с. Никола Козлево, общ. Никола 
Козлево;                          

Обект 2: Сграда от 1 до 4 клас СУ "Ц. Б. Церковски", с. Никола Козлево, общ. 
Никола Козлево. 

Реализирането на проекта ще доведе до модернизиране на образователната 
инфраструктура в община Никола Козлево, с което ще се постигане Стратегическа цел 
1: Създаване на нови възможности за подобряване условията за развитие на местната 
икономика и средата на живот на хората, съпровождани от повишаване на заетостта, 
доходите, образователното равнище, здравния статус на населението. 
Благоустрояването на населените места в общината е свързано с реализацията на 
единия от приоритетите на общинския план за развитие на община Никола Козлево за 
периода 2014-2020г. – Приоритет 2: Постигане на социална кохезия чрез укрепване и 
развитие на човешкия капитал, Специфична цел 2. Повишаване качеството на 
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образованието, Мярка 1. Модернизиране на сградния фонд и оборудването на 
училищата. 

Основните бенефициенти на проекта са жителите на цялата община Никола 
Козлево, чиито деца ще имат достъп до обновено дворно пространство и спортни 
съоръжения, както и модерно обзаведено училище (в общината това е единственото 
средно общообразователно училище). Като преки ползватели/ бенефициенти на 
проекта могат да бъдат определени: 

 всички етнически и социални групи от населението на общината, 
ползващи образователните услуги в СУ „Ц. Б. Церковски”, с. Никола Козлево, община 
Никола Козлево; 

 служители в СУ „Ц. Б. Церковски”, с. Никола Козлево, община Никола 
Козлево, които ще се радват на по-добри условия на труд; 

 хора с увреждания. 
Общата цел на проекта е да доведе до развитие и обогатяване на културния живот, 

запазване на обичаите и традициите на българския народ – разширяване на знанията на 
населението и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, 
изкуството и културата.   

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 СУ “Ц. Б. Церковски”. 
 Осигуряване на безопасност и оптимални условия за провеждане на 

занятията на учениците в училище. 
 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 лоши образователни възможности.    
           
 
   

 
 
 


