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Проект BG05M9OP001-2.025-0001-C01 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 
в община Крумовград“ 

Процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- 
общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-икономическа интеграция на 
маргинализирани общности”. 

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г., чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.025-0001-
C01 

Бенефициент: община Крумовград 

Управляващ орган:  Министерство на труда и социалната политика  

Продължителност на проекта – от 01.01.2019 г. до 01.12.2019 г. 

Бюджет на проекта – 49 996.57 лв., от които 42 497.09 лв. (85%) от средства на 
европейския съюз – Есф  и 7 499.48 лв. (15%) национално финансиране от  
бюджета на република България. 

Цел на проекта: Социално-икономическата интеграция на маргинализираните 
групи от населението чрез подобряване достъпа до заетост, социални и здравни 
услуги и създаване на условия за преодоляването на негативните стереотипи. 

Целева група по проекта: Лица, населяващи територията на МИГ общини 
Момчилград и Крумовград в селски и изолирани райони; хора в риск и/или 
жертва на дискриминация и други хора в неравностойно положение. Това са 

предимно хора без квалификация, с ниско 
или без образование, представители на 
етнически малцинства, хора, населяващи 
територии с ниска гъстота на населението, 
части от населени места, в които е налице 
концентрация на проблеми, създаващи 
риск от бедност, социално изключване и 
маргинализация (висока безработица, 
ниски доходи, ограничен достъп до 
публични услуги, териториална 

сегрегация, пространствена изолация и др.). 
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Основни дейности: 

 Дейност 1. Идентифициране на лица от целевата група  

 Дейност 2. Осигуряване на заетост на лицата от целевата група 

 Дейност 3. Подобряване 

достъпа до социални и здравни 

услуги 

 По проекта ще бъде осигурена 
работа на 9 лица от целевата група за 
период от 6 месеца в различни 
структури на Община Крумовград. 
Длъжностите, на които ще бъдат 
назначени лицата от целевата група 
са: работник, кухня; санитар и 
работник, поддръжка.  
 За реализирането на Дейност 1 
„Идентифициране на лица от целевата група“ и Дейност 3 „Подобряване 
достъпа до социални и здравни услуги“  ще бъдат ангажирани медиатор и 
медицински специалист, които ще работят в посока улесняване достъпа на 
представителите на маргинализирани групи до социални и здравни услуги  и 
превенция от социално изключване и маргинализация. 
 

За допълнителна информация 
Екип за изпълнение на проекта: 

 

Ръководител: Севдалина Мерлева 

Счетоводител: Нури Нури 

Адрес: Община Крумовград, град Крумовград, пл. България № 5 

Телефон за контакти: 03641/20-10, 20-11, факс 03641/70-24, email: 

minkrum@abv.bg 
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