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Проект: „Подобряване на материално-техническата база на читалищата в община Нови 

пазар” 

Бенефициент: Община Нови пазар 

Източник на финансиране: ОП „Развитие на селските райони” 

ИД № на проекта: BG06RDNP001-19.208-0001-C01  

Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ: 17.03.2020г. 

Период на изпълнение: 36 месеца 

Стойност на проекта: 68 347,48 лв. 

Одобрени разходи: 68 347,48 лв. 

Субсидия: 68 347,48 лв. 

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г., съфинсирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 

земеделските райони. 

С проекта се предвижда закупуване на оборудване и обзавеждане за обезпечаване на 

нормалната дейност на 11 читалища от територията на община Нови пазар: а именно: НЧ 

"Отец Паисий-1928” с. Избул; НЧ ”Просвета-1929” с. Жилино; НЧ ”Назъм Хикмет-1954” гр. 

Нови пазар; НЧ „Развитие-1908” с. Мировци; НЧ ”Просвета-1919” с. Памукчи; НЧ 

”Напредък-1928” с. Войвода; НЧ „Христо Ботев-1922” с. Зайчино Ореше; НЧ ”Просвета-

1921” с. Преселка; НЧ ”Просвета-1924” с. Стан;  НЧ „Васил Левски-1895”с. Енево;  НЧ 

„Пробуда-1921” с. Правенци  

С оглед постигане на по-голяма атрактивност на мероприятията и привличането на 

повече гости и туристи, подобряването на комуникациите по настоящия проект се 

предвижда най-основно закупуването на маси, посетителски столове, бюра, етажерки, 

компютри, мултимедийни проектори, принтери, аудиосистеми и др.  

Реализацията на проекта ще допринесе за редица положителни резултати за 

съхраняване и развитие на селското културно наследство и укрепване на селските 

общности, като уникален социално-икономически и културен актив 

Проектът ще спомогне за облекчаване, стабилизиране и подобряване на комплексни 

основни услуги за населението и ще създаде обективни предпоставки за неутрализиране, а в 

последствие за 

Въздействието на социалната, стопанската и природната среда върху живота на 

хората определят и техните нужди от по-добри условия за живот. Общите характеристики 
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 се свеждат до създаването на подходящи условия за трудова дейност,  материално и битово 

осигуряване, отглеждане и образование на децата, задоволяване на културните потребности 

на  населението. Съвкупността от тези характеристики очертава социалния потенциал на 

всеки град, или населено място и определя възможностите за задоволяване на 

потребностите на живеещото в него население. В тази връзка общата цел на проекта е: 

Съхраняване и укрепване на културното наследство, традициите и бита в Община Нови 

пазар, иманентно присъщи на местната общност за укрепване на селските общности като 

уникален социален, природен и културен актив, съхраняване на демографския си потенциал 

и социалното включване. 

Конкретните цели включват: Създаване на условия за развитие и обогатяване на 

културния живот, запазване на обичаите и традициите, възможности за развитие на 

фестивалния туризъм и фестивал на любителското кино чрез преобурудване и 

преобзавеждане на читалищата на територията на община Нови пазар; създаване на 

безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда за културни дейности, спорт, 

почивка и социални контакти за местното население и привличане на повече гости на 

общината чрез подобряване на материално техническата база на читалищата; осигуряване 

на равни възможности за достъп до развлечения, културни дейности и контакти на 

различни социални групи от местното население; осигуряване на информационни и 

телекомуникационни услуги за населението, посредством компютъризацията на 

читалищата; осигуряване на 2 работни места по време на изпълнение на проектните 

дейности; повишаване привлекателността на населените места за задържане на младите, 

предприемчивите и добре образовани хора в общината и създаване на условия за успешен 

бизнес. 

Проектът ще допринесе за постигане на основната цел по мярка 7.2 от Стратегията 

за ВОМР на МИГ „Нови пазар-Каспичан”, а именно: Подобряване на основните услуги за 

населението и инфраструктурата в селата. Чрез реализацията на настоящия проект се 

подпомага осъществяването на Специфична цел 1. 2. от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Нови пазар-Каспичан”, а именно: Осигуряване на естетично и динамично пребиваване на 

туриста чрез изграждане на съпътстваща спортна, социална, културна и техническа 

инфраструктура. 

Инвестицията ще осигури по-добри условия за достъп до обществени обекти от 

територията на МИГ, какъвто е и настоящият проект и ще има своя принос върху 

подобряване на условията за живот. 

  

 


