
     

 

 

 

 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

                           

 

Проект "Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща сграда за 

култура - с. Токачка, община Крумовград"финансиран от Програма за развитие на селските райони, 

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

 

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7.2  КЪМ МИГ МОМЧИЛГРАД - КРУМОВГРАД  

 

На 25.01.2021 г. кметът на община Крумовград г-жа Себихан Мехмед подписа 

договор за безвъзмездна финансова помощ за проект BG06RDNP001-19.166-0004-C01 

„Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на съществуваща 

сграда за култура - с. Токачка, община Крумовград” по процедура № BG06RDNP001-

19.166 - МИГ Общини Момчилград – Крумовград, – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

Наименование на проекта: Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и 

обновление на съществуваща сграда за култура - с. Токачка, община Крумовград 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.166-

0004-C01  

Краен срок за изпълнение на проекта – 30.06.2023 г. 

Обща стойност: 44 594,76 лева без ДДС, от които 40 135,28 лв. (90%) от средства на 

Европейския съюз – ЕЗФРСР  и 4 459,48 лв. (10%) Национално финансиране от  бюджета 

на Република България. 

Цел на проекта: Подобряване състоянието на сграда за 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. 

Основни дейности: Изграждането на скатен покрив върху плосък и ремонт и 

обновление на съществуваща сграда за култура и изкуство в с. Токачка, община 

Крумовград, подмяна на врати, подмяна на дървената дограма с алуминиева. 

Очаквани резултати: Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на 

условията за осъществяване на културни дейности сред населението на района. Това е от 

своя страна е предпоставка за задържането на младите и добре образованите хора в 

селските райони. 
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