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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 



СЕЛИН КЪМПАНИ“ ЕООД е шивашко предприятие за производство на 

текстилни изделия. С изпълнението на дейностите по проекта се 

закупиха: 

  два броя Едноиглов двуконечен грайферен автомат за програмируеми 

шевове 

 два броя Едноиглов двуконечен грайферен автомат за програмируеми 

шевове с лазер.  

Подпомагането на инвестиционното предложение спомогна за 

създаването на допълнителна заетост с назначаване на нови пет човека в 

производствената дейност на предприятието. 
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 Стойността на одобрените за финансиране разходи по проекта е 

99 100, 00 лв., от които 74 325,00 лв. са безвъзмездната финансова 

помощ  и 24 775,00 лв. собствено финансиране. След приключването 

на дейностите по проекта реално изплатената сума на бенефициента е 

в размер на 74 325,00 лв. 
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 С изпълнението на дейностите са закупени трактор, челен товарач и ремарке 

за стопанство в землището на село Момина сълза, община Момчилград, 

област Кърджали.  

 Постигната е основната цел на проекта: повишаване устойчивостта и 

конкурентоспособността на земеделското стопанство чрез подобряване на 

материалните активи, закупуване на земеделска техника, необходима за 

стопанството. Изпълнението на проекта доведе до подобряване качеството на 

произвежданите продукти, подобряване на условията на труд и осигуряване 

на едно ново работно място. 

 



Общата стойност на проектното предложение е  48 801,35 лв., от които 29 

280,81 лв. безвъзмездни средства и  19 520,54 лв. собствено финансиране. 

След приключване на дейностите реално изплатената сума на 

бенефициента е в размер на 29 280,81 лв. 
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Приключилият проект е за подобряване на условията за отглеждане на животни в 

стопанството, чрез ремонт на сградния фонд.  Извършен е  основен ремонт и 

подмяна на покрив на основната сграда на съществуваща овцеферма – 603 кв. м и 

ремонт допълнителна стопанска сграда 42 кв. м.  

Постигната е основната цел на проектното предложение за подобряване на 

условията за отглеждане на животни в стопанството на ЗП Веселин Бодуров, 

което ще доведе до подобряване на цялостната дейност на земеделски 

производител и повишаване на конкурентоспособността му. 
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Общата стойност на проектното предложение е  98 869,70 лв., от които 59 

321,82 лв. безвъзмездни средства и  39 547,88 лв. собствено финансиране.  
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Инвестицията по проекта е насочена към дейности по реконструкция и 

модернизация на селскостопанска постройка за отглеждане на животните. 

Извършени са  строително-монтажни работи по обекта и доставки, включващи: 

реконструкция на овчарник в сграда за свободно групово отглеждане на 60 броя 

крави за месо, изграждане на санитарен възел със съблекалня за персонала, 

изграждане на родилен и изолационен бокс, изграждане на дезинфекционна 

площадка и торище за твърда тор. 
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Общата стойност на проектното предложение е  97 515,48 лв., от които 58 509,29  

лв. безвъзмездни средства и  39 006,19 лв. собствено финансиране.  
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Проект: „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за 

стопанство в землището на село Качулка, община Крумовград, област 

Кърджали“ по АДБФП BG06RDNP001-19.157-0014-C02/29.09.2021г. на 

бенефициента ЗП Метин Кадир Ахмед  по процедура BG06RDNP001-

19.157 МИГ Момчилград - Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“  

По проектното предложение е 

закупено трактор, челен товарач и 

ремарке за стопанство в землището на 

село Качулка, община Крумовград, 

област Кърджали 

Общата стойност на проектното 

предложение е  49 560,00 лв., от които 

29 280,82 лв. безвъзмездни средства и  

20 279,18 лв. собствено финансиране. 

След приключване на дейностите 

реално изплатената сума на 

бенефициента е в размер на 29 280,81 

лв. 
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Приключилият проект е за  подобряване състоянието на сграда на култура в с. 

Токачка, община Крумовград, в която се осъществяват културните дейности, 

приобщаването на местното население към общи традиции и култура и 

привличане на по-голяма част от обществото към социалния живот. 

Извършени са строително монтажни работи  по изграждане на скатен покрив 

включващо изграждане на дъсчена обшивка на покрива, покриване с битумна 

мушама, монтаж на PVC олуци, покриване с керемиди, монтаж на водосточни 

тръби и казанчета.  

Дейностите по Вътрешните ремонтни работи включват сваляне на стара мазилка, 

изработване на нова шпакловка, демонтаж на стари и монтаж на нови 

алуминиеви врати и PVC прозорци, доставка и монтаж на осветителни тела.  
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Общата стойност на проектното предложение е  44 593,48 лв. без ДДС, от които  

финансиране по ЕЗФРСР 40 134,13 лв. и национално финансиране - 4 459,35 лв.  
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   С изпълнението на дейностите по проекта е постигнато подобряване 

състоянието на сградния фонд на Община Крумовград, в който се предоставят 

социални услуги на населението, чрез изпълнението на следните дейности:  

 

• Ремонт на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – 

Крумовград, включващо дейности по изстъргване на съществуваща боя по 

стени и тавани и  шпакловане и боядисването им, както и ремонт на 

аспирационната система, подмяна на дървените врати ; 
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 Закупуване на лек автомобил за 

дейностите на Домашен социален 

патронаж  

 Доставка на обзавеждане и 

оборудване за Домашен социален 

патронаж –закупени са работен 

шкаф и 6 броя трапезен комплект 

за хранене, зеленчукорезачка за 

зеленчуци и плодове 

 Общата стойност на проектното 

предложение е  49 239,11 лв. без 

ДДС, от които  финансиране по 

ЕЗФРСР  44 315,20 лв. и 

национално финансиране - 4 923,91 

лв. 
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