
 
 

Номер на проекта: BG06RDNP001-19.0245-0001 

Наименование на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ 
„Младост”, село Чернооково, община Върбица” с код на процедурата BG06RDNP001-
19.245 – S1  МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица -Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и 
спестяване на енергия“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г 

Номер на договора: № BG06RDNP001-19.245-0001-C01 от 22.11.2021 г. 

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда ремонтни дейности, въвеждане на 
мерки за енергийна ефективност, преустройство на част от помещенията, оборудване и 
обзавеждане на Детска градина „Младост”, село Чернооково, община Върбица. Обектът се 
намира в УПИ IV- за начално училище и детско учреждение, кв.4, по ДРП на село 
Чернооково. 

С ремонта, оборудването и обзавеждането на ДГ „Младост”, село Чернооково ще се 
подобри значително качеството на предлаганите образователни услуги, ще се ограничат 
диспропорциите в териториалното развитие и ще се предотврати обезлюдяването на 
района. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от 
намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване 
на околната среда и добро финансово управление. С изпълнението на проекта ще се 
осигурят равни условия и улесни достъпа до образование на деца от различни етноси, 
включително роми и ще се подпомогне тяхната социална интеграция без допускане на 
дискриминация. 

Обща цел на проекта Насърчаване на социалното приобщаване и повишаване 
привлекателността на района, чрез подобряване на образователната инфраструктура, 
физическо обновяване и повишаване енергийната ефективност на ДГ „Младост“, с. 
Чернооково.. 

Конкретните цели на проекта са: 

 Да се обнови и модернизира сградния фонд на детската градина, което ще подобри 
качеството на предлаганите образователните услуги и да се осигури достъпна, 
естетизирана и безопасна среда за работа и живот на ползвателите на обекта; 



 
 Да се намалят разходите за издръжка и повиши рентабилността на общинската 
образователна инфраструктура, като се внедрят мерки за енергийна ефективност и 
системи за използване на възобновяеми енергийни източници; 

 Да се осигури равен достъп до образование, интеграция и социално включване на деца 
от малцинствени групи, които са преобладаваща част в целевата територия; 

 Да се насърчават хората да останат да живеят в малките населени места и предотврати 
обезлюдяването на селския район, чрез подобряване качеството на живот, обновяване и 
модернизиране на жизнената среда и ограничаване на диспропорциите в териториалното 
развитие. 

Период на изпълнение: от 22.11.2021г. до 30.06.2023г. 

Бенефициент Община: Върбица 

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансиран 
от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони на Европейския съюз 

Дейности по проекта:  

Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта ;  

Очаквани резултати: 

1. Подготвени общо 2броя конкурсна документация по реда на Закон за обществени 
поръчки; 

2.сключени 2 договора с избраните изпълнители;      
      

Дейност 2: „Реконструкция, ремонт, на детска градина „Младост“, село Чернооково, 
община Върбица.     

Очакваните резултати: С изпълнението на строително-монтажните дейности Община 
Върбица ще отговори на потребностите на групата на най-малките и подрастващите в 
с.Чернооково и с. Крайгорци, които са нейните бъдещи граждани и се нуждаят от 
специални грижи. Ще се отговори също така и на нуждите от етническото малцинство, 
които ще се възползват към комфортните условия на обучение, осигурени в сградата на 
детската градина . 

Изпълнението на строително-монтажните дейности са основна дейност за постигане на 
целите на настоящия проект, която заедно с доставката на оборудване и обзавеждане, ще 



 
създаде задължителните минимални условия, необходими за успешно предоставяне на 
образователни услуги на подрастващите в с. Чернооково и с.Крайгорци. 

 

Дейност 3:Информация и публичност; 

Очаквани резултати:Популяризирани са резултатите от Проекта, съобразно изискванията 
на Регламентите на Европейската общност. 

Стойност на проекта: 202 803.90 лв. без вкл. ДДС. 

 


