
                          
 

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020   

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-   

                             ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ           

 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014-2020 

 

На 16.05.2019 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан  Мехмед подписа 

договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-7.002 - 

Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 

основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или 

професионална гимназия по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на 

закона за предучилищното и училищното образование“ 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 г. 

Наименование на проекта: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите 

пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - начален етап, гр. Крумовград“ 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-

7.002-0022-C01 

Продължителност на проекта – 36 месеца 

Обща стойност: 875 559,98 лева без ДДС, от които 744 225,99 лв. (85%) от 

средства на Европейския съюз – ЕЗФРСР  и 131 333,99 лв. (15%) Национално 

финансиране от  бюджета на Република България. 

Цел на проекта: Осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, 

познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена 

компетентност на децата. Икономическо развитие и намаляването на бедността в 

община Крумовград. 

Основни дейности: Благоустрояване на прилежащите пространства на сграда 

на СУ „Васил Левски“ начален етап, гр. Крумовград чрез обособяване и изграждане 

на спортни съоръжения, зони с функции за отдих и социални дейности. Общият 

периметър включва терени за игра: зона със спортни игрища /малко футболно 

игрище, игрище за волейбол, три полета за бадминтон/, също така беседка за тихи 

занимания, зона за креативна изява и зона за образователни игри. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

 

Проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ - 

начален етап, гр. Крумовград“ финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

http://www.eufunds.bg/

