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                     СПИСЪК 
  
НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ШЕСТА 
ПОКАНА НА МИГ КАРНОБАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ   

Комисията за избор на проекти по шеста покана на МИГ Карнобат  
Одобрява: 

 
По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” 
Проект с УИН СМР-6/М312/04/312, внесен на 08.09.2014 г.  
Име на кандидата: „Ферона строй” ЕООД  
Адрес: гр.Карнобат, 8400, ул."9-ти септември" №13 
БУЛСТАТ/ЕГН: 203172046 
Проект: "Закупуване на миничелен товарач за стартиране на нова дейност и предоставяне на 
услуги" на стойност 95 123,23 лева при размер на безвъзмездната помощ от 70 % или 
66 586,26 лева 
Резюме на проекта: Предмет на проекта е закупуването на 1 брой Мини челен  товарач 
Bobcat ® S510. 
Реализирането на проекта  ще доведе до решаване на  няколко важни проблема и ще 
осигури: 
1. Стартиране на нов бизнес, който ще разши обхвата на извършваните услуги в 
общността; 
2. Съкращаване на обема ръчен труд и времето за изпълнение на разнообразни дейности на 
строителни площадки,подравняване и почистване на терени в озеленяването, земеделието 
и горското стопанство, което ще  позволи реализиране на приходи от предлаганите 
услуги; 
3. Безопасни и здравословни условия на труд  на оператора на машината;  
4. Подобряване качеството и ефективността на строителните услуги за бизнеса и 
населението  и доближаване до европейските стандарти в тази област; 
5.Чрез  покупката на високотехнологично оборудване ще се повиши 
конкурентоспособността на дружеството, чрез предлагане на  услуги , които не се 
предлагат в гр.Карнобат и общината. 
 

По Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 
Проект с УИН СМР-6/М321/01/321, внесен на 05.09.2014 г.  
Име на кандидата: ОБЩИНА КАРНОБАТ 
Адрес: гр.Карнобат, 8400,  бул.”България”№12 
БУЛСТАТ/ЕГН: 000057026 
Проект: ,Преустройство на съществуващ кухненски блок и столова в кухня към Домашен 
социален патронаж в у.п.и.X,кв.208 гр.Карнобат на стойност 80 685,54 лв. при размер на 
безвъзмездната помощ от 100% 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА КАРНОБАТ” 
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Резюме на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот на 
населението на територията на община Карнобат посредством предоставянето на по-
качествени социални услуги за потребителите на Домашен социален патронаж-Карнобат. 
Тя ще бъде постигната чрез изпълнението на конкретните цели: 

-Повишаване качеството на социалните услуги предоставяни чрез домашен социален 
патронаж чрез закупуване на 1бр. МПС, с което ще се  разшири териториалния обхват и 
ще се съкрати времето за доставка на храна по домовете на потребителите, което от 
своя страна ще  повиши  достъпността до социалните услуги в общината. 
-Повишаване качеството на социалните услуги предоставяни чрез домашен социален 
патронаж чрез закупуване на електроуреди, което ще доведе до повишаване количеството 
на приготвената храна за единица време, при спазване на стандартите и технологията на 
нейното приготвяне. 
-Популяризиране на социалните услуги в общността и повишаване чувствителността на 
обществото към проблемите и възможностите на хората в неравностойно положение. 

 
Проект с УИН СМР-6/М321/02/321, внесен на 05.09.2014 г.,  
Име на кандидата: ОБЩИНА КАРНОБАТ 
Адрес: гр.Карнобат, 8400,  бул.”България”№12 
БУЛСТАТ/ЕГН: 000057026 
Проект: „Доставка и монтаж на седалки за трибуни и скамейки за резервни състезатели на 
градски стадион, гр.Карнобат” на стойност 51 758,78 лв. при размер на безвъзмездната помощ 
от 100% 
Резюме на проекта: Проектът има за цел осигуряване на съвременни условия за гледане на 
футболни мачове и спортни състезания на зрителите на градския стадион в гр. Карнобат. 
Основната дейност предвидена в проекта е доставка и монтирането на 370 бр. седалки на 
западната трибуна за зрители.  
Предвидените мерки включват следните основни дейности: 
Доставка и монтаж на  370 бр. седалки с облегалки: Седалките ще са изработени от 
полипропилен, издръжливи на външни условия, трудно запалими, непозволяващи избеляване 
на цвета, незадържащи вода, ергономични, издръжливи на удар; 
Доставка и монтаж на 2 бр. кабинки за резервни състезатели -  за по 8 души; 
Доставка и монтаж на кабинка за длъжностни лица -  за 4 души; 
След реализация на проекта ще се подобрят условията за спортуване. Ще се подобри 
качеството на социалната среда чрез реализиране на проекта в полза на местната 
общност. 

 
 
По Мярка 323 „Опазване и възстановяване на селското наследство”  

Проект с УИН СМР-6/М323/05/323, внесен на 10.09.2014 г.  
Име на кандидата: Народно читалище „Димитър Полянов – 1862” Карнобат  
Адрес: гр.Карнобат, 8400,  площад „Трети март” №1 
БУЛСТАТ/ЕГН: 000044720 
Проект: „Възстановяване и съхранение на традициите на любителското и фото изкуство – 
поглед към културното богатство на карнобатския край” на стойност 36 665,81 лв. при размер 
на безвъзмездната помощ от 100% 
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Резюме на проекта: След реализирането на проекта се очакват следните резултати: 
Организиране на читалищен Кино -  фото клуб с конкретна творческа насоченост. 
Осигуряване на съвременен свободен достъп до културно – историческото наследство на 
общността чрез обработване и популяризиране на съхранените кино и фото архиви, 
даващи информация за нематериалното културно наследство/снимки, фото и кино ленти, 
източници на информация за местна култура, традиции, събития, личности/. 
Чрез участие на ученици в кино - фото клуба да се превърне творчеството и 
реализирането на кино и фото изкуство в процес – образователен и емоционален. 
Да се предизвика засилен интерес към създаване, развитие и популяризиране на продукт,  
представящ културно-историческото наследство на Община Карнобат. 
Реализиране на изяви на участниците в клуба. 
Привличане на хората от общността към читалищната среда и създаване на 
положителна нагласа и съпричастност към дейността. 
Утвърждаване и развиване на чувство за национална принадлежност, социално 
сближаване и отговорност в местното общество чрез опознаване, съхраняване и 
популяризиране на културно историческото наследство като проява на същността на 
непреходните ценности на общността. 
 
 
Комисия: 
 

1. ………………………………….                   2. …………………………………….. 
            /Кр.Събева/                                                      /Т.Георгиева/  
 
 

2. …………………………………..                  4. ……………………………………. 
           /Р.Генов/                                                                /С.Тодоров/ 
         
 

5. …………………………………..                  6. …………………………………….  
            /Ж.Хазърбасанова/                                         /С.Станков/ 
        
             

7. ………………………………………               8. …………………………………….. 
            /Д.Вълчев/                                                    /С.Бахчеванска/ 
              
 

8. ………………………………….. 
           /С.Маринова/ 

 
 

Председател:……………………………… 
                         /М.Димитрова-Минчева 

 
23.09.2014 г. 


