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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 000344026 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕРАФИМ ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО-1933" село СИМЕОНОВЕЦ 

Наименование на проекта Основен ремонт на сградата на Народно читалище "Серафим 

Янакиев Червенко 1933" 

Идент.№ BG06RDNP001-19.124-0003 

Договор № Договор №   BG06RDNP001-19.124-0003-C01/28.02.2020г. 

Финансираща програма „Програма за развитие на селските райони“ (2014-2020) 

Процедура BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград - Мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СРАТЕГИЧЕСКА  ЦЕЛ 2 – ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 – Подобряване на базисната инфраструктура, 

социалните и основни услуги за населението 

Специфична цел 4.2 „Развитие на инфраструктурата на 

територията” 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

 с.Симеоновец, общ.Септември 

Продължителност на проекта 28.02.2020-28.02.2023 (36 месеца) 

Общ бюджет на проекта 357 727.65 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 357 727.65 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Да се подобри достъпа на населението до културни услуги и 
съхраняване на културно-историческото наследство, както и такива 
свързани със свободното време и отдих. Насърчаване на социалното 
приобщаване и сътрудничеството между представители на различни 
уязвими групи (възрастови и етнически групи) чрез използване на 
местния културен потенциал и участия в инициативи от общ интерес. 

Специфични цели - Осигуряване на равен достъп на всички социални групи на 
обществото (уязвими групи, деца и др.)  до подобрената културна  
инфраструктура; 
- Материално обезпечаване на различни събития от обществено 
значение - посредством възстановяване на материалната база 
жителите на селото ще имат използваема обществена сграда, където 
могат да се събират, да провеждат общо селски събрания, да 
празнуват различни празници, които към момента се провеждат на 
площада на селото, а това при лоши атмосферни условия е понякога 
невъзможно; да канят различни творчески състави, с които да 
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споделят своите културни традиции и по този начин да обогатяват и 
разнообразяват живота си; 
- Разширяване на групата за автентични песни, чрез създаване на 
танцов състав, което ще доведе и до стимулиране на младите жители 
на селото да участват активно в съхраняването и популяризирането на 
местния фолклор, като по този начин ще бъде гарантирана 
приемственост между поколенията. Пускането в експлоатация на 
голямата зала със сцената, която към момента е запечатана и 
неизползваема, тъй като е опасна за живота, ще позволи създаването 
на пространство за провеждане не само на репетиции на танцов 
състав, но и възможност за проява на творчески потенциал у 
младежите; 
- Да се създаде възможност за организиране на кръжоци за различни 
творчески и образователни дейности, в т.ч. и място, където младите 
хора могат да придобиват предадени от възрастните жители умения и 
знания за местните обичаи и традиции; 
- Увеличаване на броя посещения от гости на селото, чрез 
възможност за организиране на различни културни събития, като по 
този начин ще бъдат популяризирани местните традиции. 

Дейности по проекта 1. Дейности по извършване на СМР на обект свързан с културния 
живот в с Симеоновец, в т.ч. и извършване на вертикална планировка 
2. Дейност по закупуване на комплект от необходимото обзавеждане и 
оборудване за обект свързан с културния живот на село Симеоновец. 
3. Дейности за осигуряване на публичност по проекта (дейността ще 
бъде осъществена чрез изработка на информационна табела (плакат) 
- 1 бр).  

Очаквани резултати 1. Пусната в експлоатация, възстановената и обновена сградата, 
ремонтирана и отворена за използване голямата зала със сцената, 
както и осигуряване на свободен достъп до сградата и създаване на 
възможност за активно участие във всички провеждани мероприятия 
и предлагани услуги за всички жители на селото и гостите му, 
включително и за хора с увреждания и затруднения в придвижването. 
2. Гарантирано пускането в експлоатация на обновената и 
възстановена сграда на читалището, посредством изпълняване на 
всички законови изисквания за безопасност и създаване на 
здравословна среда; 
- Възможно използването на помещенията в читалището, чрез 
доставка на необходимото обзавеждане и декори; 
- Създадени условия за комфортна и естетична среда, особено в 
голямата зала със сцената, която към момента е такова окаяно 
състояние, че е запечатана и неизползваема; 
3. Осигурена публичност за получената финансова подкрепа от 
Европейския фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата 
за развитие на селските райони 2014-2020 год и Стратегията за ВОМР 
на МИГ "Белово, Септември, Велинград", съгласно изискванията, 
посредством изработена и поставена на входа на читалищната сграда 
една информационна табела (плакат). 
 

Индикатори 1. Брой проекти, финансирани по мярката: 1 брой 
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2. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката: 1 брой 
 
3. Общ размер на инвестициите: 357 727.65лв. 
 
4. Подобрени културни центрове: 1 брой 
 
5. Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции: 
814 броя 
 

Преди изпълнение на проекта: 
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След изпълнение на проекта: 
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