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С ПОМОЩТА НА ЕВРОПРОЕКТ САНИРАТ ДВЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ В ДЕВНЯ
Две детски градини в Девня ще бъдат санирани с европейски средства по проекта
„Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община
Девня - гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка“. Той се реализира с
финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., Подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 955 049 лв. Бенефициент е
Община Девня.
Основната му
цел е да се осигури
подходяща
и
рентабилна общинска
образователна
инфраструктура.
Дейностите включват
внедряване на мерки
за повишаване на
енергийната
ефективност
на
сградите
на
ОДЗ
„Детелина“ и ЦДГ
„Незабравка“ в Девня.
По
проекта
предстои ремонт на
сградата
на
ОДЗ
„Детелина“, която се
състои от три блока,
свързани архитектурно и функционално помежду си. Блок А представлява двуетажна
постройка с два входа, в която са разположени занималня, две спални, трапезария,
разливочна и санитарен възел. Блок Б е с двуетажна и едноетажна част. В двуетажната са
разположени помещения като в блок А, едноетажната представлява кухненско
помещение. Блок В включва занималня, спалня, трапезария, разливочна, изолатор,
логопедична стая, котелно, склад за гориво, стая за персонал и санитарни възли.
Дейностите по проекта включват и смяна на дограмата в детската градина.
Сградата на ЦДГ „Незабравка“, която също ще бъде ремонтирана по проекта, се
състои от четири части - три двуетажни и една едноетажна постройка. В едноетажната се
намират дирекцията, учителската стая, помещение за домакин, склад, лекарски кабинет и
санитарен възел. Двете двуетажни постройки включват занималня, санитарен възел,
склад, умивалня и битова стая, а третата двуетажна сграда е предназначена за котелно и
перално помещение. По проекта ще бъде подменена и дограмата в детската градина.
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От резултатите след реализацията на проекта ще се възползват възпитаниците на
двете детски градини, техните родители и възпитатели, както и персоналът на
забавачниците.
Той е стартирал на 13.05.2019г. и ще приключи на 13.05.2022г.
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