
О Б Щ И Н А     К О З Л О Д У Й 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА  
 

за поетапна модернизация на материалната база  

в детските градини в община Козлодуй  

за периода 2017 – 2021 г. 

 
 
 
 
 

Приета с реш. № 254 по прот. № 27 от 02.03.2017 г. 

 
 
 

 
 
 

Козлодуй 
 март, 2017 г.  

 



 2 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТА 
 

№ и дата на 
изменението Основание за изменението Изменения Дл. лице 

/ подпис/ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

 1. Общи положения 
 
 Съгласно чл. 256, ал.1, т. 5 и т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование: 
Органите на местното самоуправление осигуряват и контролират необходимото имущество за 
функциониране на общинските институции в съответствие с държавния образователен стандарт 
за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Органите на местното 
самоуправление осигуряват и контролират сигурността на децата и учениците в детските 
градини, училищата и центровете за личностно развитие. 
 Във връзка с  изпълнение на Решение № 161 от Протокол № 18 от 12.09.2016 г.  на ОбС, 
Козлодуй, на основание Заповед № 820/28.12.2016 г. на кмета на община Козлодуй, Комисия от 
общинска администрация и директорите на детски градини обсъди състоянието на материалната 
база (МБ) на детските заведения. Тя е изготвена на база предоставена писмена информация от 
директорите на ДГ, която съдържа проблемите и нуждите за поетапно решаване.  
 Системата на предучилищното възпитание в община Козлодуй се състои от 7 детски 
градини, разположени във всички населени места, без с. Крива бара. На територията на град 
Козлодуй функционират 4 детски градини, като има предучилищна група в НУ „Васил Левски”. 
 Капацитетът на детските градини е достатъчен, за удовлетворяване потребностите на 
населението. 
 
Брой деца в ДГ за учебната 2016/2017 г. 

Наименование на ДГ ЯГ 3-4-годишни 5-6-годишни Общ брой 
деца 

ДГ „Мир”, гр. Козлодуй 47 46 38 131 
ДГ „Радост”, гр. Козлодуй 24 47 36 107 
ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй 0 59 91 150 
ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй 28 45 32 105 
ДГ „Здравец”, с. Хърлец 16 38 42 96 
ДГ „Радост”, с. Гложене 17 50 51 118 
ДГ „Първи юни”, с. Бутан 0 49 67 116 
НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй 0 0 13 13 
ОБЩО: 132 334 370 836 
Данните са за учебната година и са от 21.11.2016 г. 
 
Таблица за децата, родени от 2010  до 2015 г. 

Родени 
2010 г. 

Родени 
2011 г. 

Родени 
2012 г. 

Родени 
2013 г. 

Родени 
2014 г. 

Родени 
2015 г. 

220 192 193 188 197 190 
 
 2. Цел на Програмата 
 

Поетапно да се приведе МБ на детските градини в съответствие с изискванията на 
Държавния образователен стандарт, за да се изпълняват целите за равен достъп до качествено 
образование. 
 

3. Състояние на МБ на общинските детски градини   
 

Във всички общински детски градини МБ е в незадоволително състояние. 
Ремонтните дейности, които трябва да бъдат извършени, възлизат на стойност 987 300 лв. 

 



 4 

4.  Дейности за реализиране целите на Програмата 
 
Приоритетно, според възможностите на бюджета на Община Козлодуй, да се извършат 

следните дейности за поетапна модернизация на МБ на общинските детски градини до 2021 г.: 
 
ДГ „Мир”, гр. Козлодуй 
 
1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
2. Вътрешен ремонт. 

        2.1. Освежаване на стени и таван на помещенията. 
        2.2. Подмяна на подова настилка. 
        2.3. Подмяна на вътрешна преградна дограма. 
        2.4. Ремонт на санитарните помещения. 
        2.5. Ремонт на водопроводна и канализационна инсталация. 
        2.6. Ремонт на електрическа инсталация. 
        2.7. Изграждане на мълниезащитна инсталация. 
        2.8. Подмяна на врати в кухненското помещение и ясла. 
        2.9. Изработване на предпазни решетки на радиаторите на занималните. 

3. Външен ремонт. 
      3.1. Ремонт на покрива – частичен. 
       3.2. Изграждане на козирка. 

4. Оборудване. 
       4.1. Пекарна с две фурни. 
       4.2. Професионална пералня със сушилня и ютия. 
       4.3. Изграждане на вентилационна система. 

 
ДГ „Радост”, гр. Козлодуй   

 
1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
2. Вътрешен ремонт. 
2.1. Основен ремонт на кухнята. 
2.2. Подмяна на водопроводна инсталация. 
2.3. Подмяна на дървените врати на групите и кабинета с алуминиеви. 
3. Външен ремонт. 
4. Оборудване. 

       4.1. Подмяна на кухненското оборудване.  
4.2. Снабдяване на групите с лаптопи във връзка с електронните дневници. 
4.3. Закупуване на интерактивна дъска. 
4.4. Закупуване на цветен принтер със скенер. 
4.5. Подмяна на гардеробчета на деца от четири групи. 
4.6. Подмяна на леглата в яслена и първа група. 
4.7. Оборудване на музикалния кабинет с уредба и микрофон за провеждане на празници. 
4.8. Подмяна на балатума (или ламинат). 
4.9. Подмяна на офис шкафове и стерилизатори във всички групи. 
4.10. Щори за коридорите. 
4.11. Подмяна на детските кътове за игра в групите. 
4.12. Подмяна на столовете в методичен кабинет и детските столчета в технически 

кабинет. 
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ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй  
 

1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
1.1. Подмяна на уредите. 
1.2. Поставяне на допълнително пейки и кошчета. 
1.3. Подмяна и ремонт на оградата.  
1.4. В двора ремонт на канализацията за дъждовна вода. 
1.5. Възстановяване на чешмата с фонтанчетата в двора. 
2. Вътрешен ремонт. 

       2.1. Ремонт на всички офиси и тоалетни. 
       2.2. Ремонт на водопроводна инсталация. 
       2.3. Подмяна на настилка в приемни, занимални и спални. 
       2.4. Проверка на целостта на мълниезащита инсталация. 
       2.5. Ремонт на санитарните помещения. 
       2.6. Освежаване на стени и тавани в перален блок,  кухненски блок и в музикалния 
кабинет. 
       2.7. Изграждане на пожароизвестителна система. 

3. Външен ремонт. 
4. Оборудване. 

       4.1. Печка с 6 котлона. 
       4.2. Фурна-пекарна. 
       4.3. Плотове и шкафове за мивките. 
       4.4. Хладилник - 2 бр. 
       4.5. Професионални хладилници с 3 крила – 2 бр. 
       4.6. Пералня и сушилня. 
       4.7. Прахосмукачки - 6 бр. 
       4.8. Стерилизатори - 6 бр. 
       4.9. Изграждане на вентилационна система. 

   4.10. Закупуване на компютри и достъп до интернет - 10 бр. 
   4.11. Подмяна на легла и закупуване на матраци – 110 бр. 
   4.12. Подмяна на дидактически шкафове. 
   4.13. Частична подмяна на: маси – 20 бр.; столчета – 100 бр.; пейки- 4  големи и 3 малки. 
   4.14. Закупуване на комплекти бельо – 140 бр. (възглавници, чаршафи и завивки). 
   4.15. Подмяна на пейки във фоайета. 
   4.16. Подмяна на кухненски метални шкафове. 
   4.17. Подмяна на мивки. 

 
ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй 

 
1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
1.1. Подмяна на стари железни уреди на двора с модерни пластмасови и дървени – всяка 

година по една група.  
1.2. Възстановяване целостта на оградата на ДГ и подсилване здравината й. 
1.3. Изграждане на интерактивна площадка по БДП в двора на ДГ. 
2. Вътрешен ремонт 

       2.1. Подмяна на водопроводна инсталация. 
       2.2. Отстраняване на ВиК теч в учителска стая и сервизни помещения. 
       2.3. Подмяна на настилка в сервизните помещения на групите и кухненски блок. 
       2.4. Подмяна на подово – винилово покритие на физкултурен салон. 
       2.5. Подмяна на детски тоалетни чинии. 
       2.6. Подмяна на 10 преградни стени в детски тоалетни. 



 6 

3. Външен ремонт. 
       3.1. Поставяне на ламаринен обков над козирка на южния вход на ДГ и отстраняване на 
теч в методичния кабинет и входа на южната страна на ДГ. 
       3.2. Поставяне на комарници във всички помещения. 

4. Оборудване. 
       4.1. Подмяна на кухненско оборудване в кухненския блок – шкаф-мивки, шкаф – плотове, 
печка с котлони и пекарни. 
       4.2. Закупуване на детски масички за храна. 
       4.3. Детски тоалетни чинии. 
       4.4. Снабдяване със CD. 
       4.5. Снабдяване на 4 групи с лаптопи. 
      4.6. Снабдяване с мултимедия. 
       4.7. Снабдяване с принтер и екран за 4 градински групи. 
       4.8. Снабдяване с кухненско оборудване – шкаф-мивка, шкаф-плотове. 
       4.9. Печка с котлони и пекарни. 
      4.10. Снабдяване и подмяна на шкаф-мивки и шкаф-плотове в групите – 5 бр. 
       4.11. Снабдяване и подмяна на балатум в занимални, гардеробни и  спални в 5 групи.  

    4.12. Подмяна на шкафове и мебели – кътове за игра в групите. 
    4.13. Снабдяване и подмяна на дюшеци, възглавници, спално бельо и олекотени завивки. 
    4.14. Снабдяване с играчки – 5 групи. 
    4.15. Снабдяване с комарници - 70 бр. 
    4.16. Пердета.  

       4.17. Поставяне на вертикални щори в свързващия коридор. 
    4.18. Подмяна на килими в групите, гардеробните и фоайетата – 20 бр. 
    4.19. Закупуване и подмяна на детски мивки, батерии в умивалните и тоалетните. 
    4.20. Офис оборудване за директорски кабинет, учителска стая, стая на касиер- домакин, 

методически кабинет. 
    4.21. Гардероби – 4 бр. за музикален кабинет – 2 бр. трикрилни и  2 бр. двукрилни. 

       4.22. Интерактивни дъски – 2 бр.  
    4.23. Закупуване на детски легла. 
    4.24. Стерилизатори - 6 бр. 
 

ДГ „Здравец”, с. Хърлец 
 
1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
1.1. Подмяна на съоръженията за игра. 
1.2. Изграждане на детска площадка. 
1.3. Възстановяване на площадка с басейн. 
1.4. Изграждане на детска площадка с фитнес уреди за гимнастика. 
1.5. Изграждане на био градина и кът за отдих.  
 2. Вътрешен ремонт. 

       2.1. Подмяна на подова настилка в групите и физкултурен салон. 
       2.2. Ремонт на водопроводна и канализационна инсталация. 

2.3. Ремонт на електрическа инсталация. 
3. Външен ремонт 
3.1. Изолация на сградата в частта на ЯГ. 
4. Оборудване. 

       4.1. Печки – 3 бр. 
    4.2. Хладилник. 
    4.3. Фризер. 
    4.4. Цифрова везна. 
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    4.5. Миксер/пасатор. 
    4.6. Ел. месомелачка. 
    4.7. Професионална машина и сушилня. 

4.8. Шведска стена. 
4.9. Двуетажни креватчета. 
4.10. Ергонометични столчета. 
4.11. Ергонометични маси. 
4.12. Мебели за игра. 
4.13. Аудиовизуална техника за всички групи. 
4.14. Интерактивни дъски – 3 бр. 
4.15. Компютърни конфигурации за счетоводството. 
4.16. Климатична инсталация за 2 групи. 
4.17. Професионална прахосмукачка. 
4.18. Бельо за всички групи. 
4.19. Килими. 
4.20. Подмяна на парна инсталация (от дърва и въглища да е на метан). 

 
ДГ „Радост”, с. Гложене 
 
1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
2. Вътрешен ремонт. 
2.1. Ремонт на санитарните помещения в групите и др. 
2.2. Подмяна на подова настилка. 
2.3. Подмяна на водопроводна инсталация. 
2.4. Подмяна на парна инсталация. 
3. Външен ремонт. 
4. Оборудване. 
4.1. Пекарна с две нива. 

    4.2. Промишлена готварска печка с 6 плочи. 
    4.3. Хладилник-фризер. 
    4.4. Хладилник. 
    4.5. Цифрова везна. 
    4.6. Картофобелачка. 
    4.7. Миксер или комбайн. 
    4.8. Лаптоп – 2 бр. 
    4.9. Професионална пералня за 16 кг.  
    4.10. Сушилня. 
    4.11. Каландър (гладачна машина). 
    4.12. Помпа за котелната помещение. 

4.13. Вертикални щори за всички занимални и спално помещение в ЯГ. 
4.14. Климатици – 3 бр. 
4.15. Балатум или ламинат. 
4.16. Клекала и казанчета за санитарните помещения – 18 бр. 

    4.17. Пътеки за коридорите. 
    4.18. Килими за групите. 
    4.19. Стерилизатори (сухи) за всички групи. 
    4.20. Букове ( шкафове, стоящи на крака) във всички групи и кухненски блок. 
    4.21. Стенни шкафове за всички офиси. 
    4.22. Масички за сервиране на три нива. 
    4.23. Метални шкафове за архив. 
    4.24. Голям котел за парната инсталация. 
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ДГ „Първи юни”, с. Бутан 
 

1. Реконструкция на площадките за игра и озеленяване на двора. 
1.1. Подмяна на оградите и портите в двете ДГ. 

  2. Вътрешен ремонт 
2.1. Ремонт на стените в ДГ- център. 
2.2. Подмяна на подова настилка в ДГ -1. 
2.3. Подмяна  и ремонт на водопроводна инсталация. 
2.4. Подмяна на вътрешни врати на двете сгради. 
2.5. Подмяна на тапети за две спални и две занимални в ДГ-1. 
2.6. Отливане на бетонов под в склад. 
2.7. Малтерисване на стени в склад. 
2.8. Подмяна на прозорци в склад. 
2.9. Поставяне на метални врати на склад. 
2.10. Изграждане на парна инсталация (електрическа) за ДГ -1. 
3. Външен ремонт 
3.1. Ремонт на покрив на двете ДГ и склад. 
3.2. Подмяна на керемиди и части от дървената конструкция. 
4. Оборудване. 
4.1. Кухненска мивка-шкаф. 
4.2. Професионална готварска печка с фурна. 
4.3. Професионална съдомиялна – 2 бр.  
4.4. Професионална печка. 
4.5. Сушилня за пране. 
4.6. Бойлери – 4 (1 бр. от 200 л. и 3 бр. от 120 л.). 
4.7. Хладилник 334 л. – 2 бр. 
4.8. Мокетни пътеки – 120 м. 
4.9. Детски креватчета – 120 бр. 
4.10. Закупуване на детски играчки 
4.11. Офис оборудване (шкафове за документация и столове). 
4.12. Три прахосмукачки. 
4.13. Обезвлажнител. 
4.14. Професионална косачка. 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 
МАЯ ЗАНЕВА 
 
 
 
 
 


