
 
 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“  

 
 
На 29.03.2018г. между Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Държавен фонд „Земеделие“ – РА 

се сключи Договор № 10/7/02/0/00814 от 29.03.2018г. за отпускане на финансова помощ по проект № 

10/07/2/0/00814 с наименование „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна 

инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“ 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“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони 

Срок за изпълнение на проекта: 36 месеца, считано от дата на подписване на Договора за отпускане на 

финансова помощ 

Стойност на Договора за БФП: 399313,32 лв. 

Обща цел на проекта: Да се подобрят условията на живот в гр. Рила и на цялата община, като се повиши 

качеството на средата на живот чрез повишаване ефективността на предлаганата образователна услуга, 

като по този начин ще се намалят различията, които съществуват между общините от селски тип. 

Дейностите заложени за изпълнение по проекта са: 

1. Извършване на СМР на обект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на общинска образователна 

инфраструктура – ОДГ „Тодора Миладинова“ гр. Рила, община Рила“, включващи следните 

видове СМР - Демонтаж, доставка и монтаж на нова PVC дограма; шпакловка по еркери и стени; 

доставка и монтаж на система за видео наблюдение, доставка и монтаж на луминесцентни 

осветителни тела ; доставка и монтаж на дюшеци от минерална вата на плоча на таван, подмяна 

на LT ламарина на покрив; подмяна на сградна канализация, доставка и монтаж на нова ограда, 

отводняване на имота, полагане на стоманобетонна настилка на дворно пространство; 

възстановяване на зелени площи - затревяване 

2. Доставка на обзавеждане вътрешно – доставка на сгъваеми двойни шкаф легла, гардеробчета, 

открит шкаф за обувки, дюшечета от дунапрен, масички детски пейки, секции, закачалки, бюра за 

учителите и др. 

3. Доставка и монтаж на външно оборудване – доставка и полагане  на тротоарни настилки; полагане 

на бордюри, направа на ударопоглъщаща настила, доставка и монтаж на комбинирани детски 

съоръжения различни видове; доставка и монтаж на клатушки; монтиране на стълбове със соларни 

лампи; 

4. Доставка и монтаж на комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление; 

5. Консултантски услуги за подготовка на проекта, 

6. Консултантски услуги за управление на проекта, 

7. Строителен надзор по време на изпълнение на СМР; 

8. Авторски надзор по време на изпълнение на СМР 
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Постигнати резултати: Изпълнението на проекта ще допринесе до: 

-  Модернизиране на образователната инфраструктура на Община Рила, като ще бъдат създадени 

условия за социално включване и подобряване на социалната инфраструктура,  

- Осигуряване на благоприятна жизнена среда; 

- Подобряване на социално-образователната инфраструктура в Общината; 

- Опазване на околната среда, биоразнообразието и природните ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 

  


