
Първи изпълнен проект от ПСРС 2014-2020г. и 19-и успешно 

приключен проект от СВОМР 

МИГ – Белово, Септември, Велинград може да се похвали с първия успешно 

изпълнен проект от СВОМР на МИГ – Белово, Септември, Велинград, финансиран от 

ПРСР 2014-2020г., чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Това е и деветнадесетият поред реализиран проект към СВОМР за периода 2014-

2020г. 

На 11.11.2021г. на официална церемония се откри новата сграда на Народно 

читалище "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933", село СИМЕОНОВЕЦ, резултат 

от успешната реализация на проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище 

"Серафим Янакиев Червенко 1933", Номер от ИСУН BG06RDNP001-19.124-0003-C03. 

Проектът е одобрен и финансиран по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

и стартира на 28.02.2020г.  

Сградата тогава имаше ограничен достъп и функционираше само една от стаите 

на първи етаж. Главният салон на читалището беше неизползваем и запечатан от 

държавните и местни власти, тъй като конструкцията на покрива бе изцяло 

компрометирана с огромна дупка, през която от години е влизал дъжд и сняг. Покривът 

и фасадата на сградата също бяха компрометирани и създаваха опасност от падащи 

керемиди, мазилка и части от покривната конструкция. Оборудването на читалището бе 

изгнило и морално остаряло. Въпреки трагичните материални условия читалището 

извършваше своята основна културна дейност – ежедневно работи библиотека, 

съществуват два състава – Самодеен танцов състав и Женска певческа група за 

автентичен фолклор. Читалището участва в национални фестивали и конкурси и е 

носител на множество награди. 

Общата стойност на проекта е 341 896.61 лв. и безвъзмездна финансова помощ в 

размер на 341 896.61 лв. Дейностите, включени в проект „Основен ремонт на сградата 

на Народно читалище "Серафим Янакиев Червенко 1933"“ са : 

 Основен ремонт на читалищната сграда, вкл. извършване на вертикална 

планировка; 

 Закупуване на оборудване за функциониране на читалищната дейност; 

 Дейности по осигуряване на публичност и информираност за проекта. 



След изпълнение на заложените дейности в проекта е налице една прекрасна 

сграда, реновирана и модерно оборудвана. Изградена е рампа за достъп на хора с 

увреждания. Запазен е уникалният архитектурен стил на фасадата от 1958г., с което се 

съхранява и идентичността на село Симеоновец.  

Най-голямо вълнение за местното население и най-вече на онази част от тях, 

които с доброволчески труд са участвали в построяването на читалището се оказа 

новата ремонтирана и съвременно оборудвана сцена – място за изява на творческите 

колективи, място за възобновяване на културният живот на селото – празници, 

концерти, театрални постановки, както и място за организиране на административно – 

информационни дейности за местното население. 

Проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Серафим Янакиев 

Червенко 1933" е отличен пример за прилагане на подхода Водено от общностите 

местно развитие, тъй като бенефициент по проекта бе самото читалище. На 

читалищните дейци бе идеята за кандидатстване, тяхна бе и активната роля в 

организиране и изпълнение на проекта. Читалищният бюджет, подобно на всички 

читалища е изключително ограничен и не позволява реализиране на проект от такъв 

мащаб. Читалищното настоятелство, като регистрирано НПО със спецификата на 

Закона за читалищата няма възможност да получи кредитиране от нито една финансова 

институция в България, поради невъзможността да обезпечи необходимите заемни 

средства. Финансовата необезпеченост прави едно такова проектно предложение 

неизпълнимо. От друга страна, националното законодателство определя читалищата, 

като възложители по ЗОП, което изисква тежка и дълга процедура за избор на 

изпълнител. За читалищната администрация проектът е с изключителна 

административна тежест, финансова необезпеченост и висок риск. 

Инициативата на читалищните дейци бе радушно приета от Община Септември, 

която се включи като партньор в проекта, оказа методическа и административна помощ 

и финансово обезпечи цялостното изпълнение на проекта. Местната власт участва и 

подпомогна читалището в целия процес от кандидатстване, през изпълнение, до 

обезпечаване и отчитане на проекта. 

Проект „Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Серафим Янакиев 

Червенко 1933" бе успешно изпълнен, чрез отлично партньорство на всички 

заинтересовани и отговорни страни – Читалищното настоятелство, местното население, 

млади хора с опит в изпълнение на проекти и отговорни към населените места от които 

произлизат, местната власт в лицето на Община Септември и МИГ. 



За МИГ – Белово, Септември, Велинград бе изключително удоволствие да бъдем 

част от това партньорство. Заедно можем повече! 

Снимки преди: 

 

    



    

    

    

 

  



И след: 

 

    

    



 

    

    

 

Проект BG06RDNP001-19.124-0003-C03 по Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  доведе до изграждане на капацитет и смелост в читалище 

"СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ ЧЕРВЕНКО-1933" и доведе до подаване на второ проектно 

предложение BG06RDNP001-19.031-0003-C01 по Мярка 21 "Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции" за Изработване 

на народни носии за група за автентични песни към Народно читалище „Серафим 

Янакиев Червенко – 1933“, село Симеоновец. 

  



В изпълнение на вторият проект читалището закупи нови носии с които се 

представи на международния конкурс в Казанлък, организиран от Международния 

съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства CIOFF – 

Асоцииран партньор на ЮНЕСКО, както и в други участия на местни фестивали. 

 

    

    

    


