
 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

’’ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
 

Проект и главна цел: „Ремонт и преустройство на 

ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за 

детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч” 
 

Договор № 23/07/2/0/00256 от 08.12.2017г. 

Обща стойност:  1 152 699,36 лв., от които  
979 794,46 лв. европейско финансиране  и  
172 904,90 лв. национално  съфинансиране 
 
Бенефициент: ОБЩИНА ГОДЕЧ 
Начало: 08.12.2017г.  
Край:      08.12.2020г. 

 

 

 



На 08.12.2017 г. Община Годеч подписа Договор №23/07/2/0/00256  „Ремонт и 
преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, 
кв.14 по плана на гр. Годеч“    с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки 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., съфинансирана от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Проекта е на стойност  1 152 699,36 лева.  

Дейностите по проекта са:  

- ремонт на ел. инсталация, изграждане на външно осветление и мълниеносна 
инсталация; 

- благоустрояване на дворното пространство; 
- дренаж около сградата; 
- подмяна на покрива; 
- изграждане на нова ограда 
- оборудване на детските площадки, което ще включва: доставка и монтаж на 

комбинирано  съоръжение за деца от 1-6 години, с видове игри – катерене, 
скачане, игри със сюжети и роли, пързаляне, общуване; доставка и монтаж на 
комбинирано съоръжение, достъпно за деца с ограничени двигателни функции за 
възрастова група от 3 -12 години. Ще бъде закупен и доставен пясъчник със 
сенник, също така ще бъде доставена и монтирана  занимателна игра „Магазин“, 
както и интерактивна табела – образователна игра – „Аз броя“, музикална игра 
„Ксилофон“,  доставка и монтаж на пейки, доставка и монтаж на светофар; 
доставка и монтаж на итерактивна табела – Детска игра „Дама“, доставка и 
монтаж на 10 пътни знака.             

-  В оборудването се предвижда закупуване на шкафчета-секции за книжки и 
играчки, гардеробчета и интерактивна игра. 

Община Годеч подготвя документация за процедура за възлагане на обществени поръчки 
за избор на изпълнители, както и документация за авансово плащане от ДФ“Земеделие“ 


