
 

 
 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020”,  
Проект: „Политики за подобряване достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for 

Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”,  
акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality” 

 

На 12 май  2022 г. от 10:00 ч. в Община Крумовград се проведе информационен семинар във връзка 

със създаването на мрежа на местните здравни структури по проект „Политики за подобряване 

достъпа до здравно обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services 

in Deprived Areas”, акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-

България, 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие и от националните фондове на страните участващи в програмата Гърция - България.  

Постигнатите резултати бяха представени от неговият ръководител  – г-жа Лейла Караибрям. 

 

 
 

 



 

По проекта бе създаден Медицински център “Проф. д-р Никола Милчев – Крумовград“ ЕООД, чрез 

преустройство на югозападното и част от югоизточното крило на втория етаж от сектор „Г” на 

сградата на бившата Районна болница. По проекта бе закупено мебелно и медицинско оборудване. 

Бяха извършени медицински изследвания, чрез вземане на кръвна проба на 500 души, разделени в 

два пакета за мъже и жени. В рамките на проекта бяха проведени 4 двудневни сесии с лекари за 

здравна превенция сред населението на община Крумовград. 

На семинара присъства г-н Асен Хаджиев, заместник-кмет на Община Крумовград, който потвърди 

постигнатите крайните цели на проекта, а именно: въвеждане на политики за превенция от 

заболявания на общинско ниво в отдалечените райони на Гърция и България.  

Г-жа Неждие Акиф, заместник-кмет на Община Крумовград даде повече информация за работата  на 

Медицински център „Проф. д-р Никола Милчев - Крумовград”. 

Партньори по проекта са: 

 Агенция за регионално развитие на Родопи С.А. /Гърция/ 

 Солунски университет Аристотел - катедра „Икономика” /Гърция/ 

 Община Ариана /Гърция/ 

 Община Ясмос /Гърция/ 

 Агенция за транснационално обучение и развитие /Гърция/ 

 Регионална здравна инспекция- Хасково /България/ 

 Асоциация на родопските общини /България/ 

 Община Крумовград /България/ 

 Община Момчилград /България/  

 

Проектът е с общ бюджет 1 135 147,40 евро, като от тях 226 623,00 евро са за община Крумовград.  

       
 

Настоящият документ е създаден в рамките на проект „Политики за подобряване достъпа до здравно 

обслужване в отдалечени райони”/„Policies for Enhancing Access to Health Services in Deprived Areas”, 

акроним: „Здрава община”/acronym „The Healthy Municipality”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България, 2014-2020, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на 

страните участващи в програмата Гърция - България. Отговорността за съдържанието на документа се 

носи от Община Крумовград  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 


