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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Програма Проект „Красива България – 2016 г.”

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта „Ремонт на вътрешно пространство на детска
градина в град Добринище”

Обща стойност на
проекта 100 405,00 лв. 100 %

Проект „Красива
България” 40 162,00 лв. 40 %

Община Банско 60243,00 лв. 60 %
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Период за изпълнение до 30.11.2016 г.

Цели
на
проекта

Обща цел Предоставяне на качествено обществено обслужване в областта
на образованието.

Специфични
цели

Осигуряване на качествена среда за децата посещаващи детската
градина, както и поддръжка и добро функциониране на сградата
на детската градина

Целева(и) група(и)

Пряко от предлаганата услуга се възползват 444 души деца и
родители на деца на възраст от 1-7 годишна възраст.
Жителите на град Добринище са 2863 души, от които 201 деца на
възраст от 0 - 7 години.

Очаквани резултати Изпълнен вътрешен ремонт на детската градина в град
Добринище

Основни дейности

1.Дезинфекция на стени и тавани .
2.Демонтаж на стари врати и радиатори по стаи и монтаж на
нови.
3.Доставка и монтаж на гипскартон по стени и тавани и
боядисване.
4.Демонтаж на стар паркет и балатом и монтаж на ламиниран
паркет.
5. Разбиване на фаянс и теракот мокри помещения и полагане на
нов.
6.Демонтаж на стари мивки и тоалетни чинии и монтиране на
нови.
7.Подмяна на ел.инсталация и монтаж на нови ключове и
осветителни тела.
8.Полагане на гранитогрес по стари стълби.
9.Направа на нова В и К инсталация.


