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На 26.09.2017 г. Народно читалище „Будители - 2004“, гр. Септември, подписа Договор № 

13/07/2/0/00041 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: 

„Ремонт, реконструкция и пристрояване на сградата на народно читалище „Будители-

2004“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  
 

Предвидената за получаване безвъзмездна финансова помощ възлиза на 391 127,09 лв. 

 

Срок за изпълнение: 36 месеца. 

 

Общата цел на проекта е да се подобрят условията на живот в гр. Септември, община 

Септември, като се подобри качеството на средата на живот чрез повишаване ефективността на 

предлаганите културни услуги, като по този начин се намалят разликите, които съществуват в 

тази сфера между общините от «селски тип», каквато е и община Септември и големите 

агломерационни ареали. 

В дългосрочен план постигането на основната цел на проекта, касае местните жители, на които 

ще се предоставят допълнителни услуги с цел поддържане на тяхната културна принадлежност 

и културно – историческо самосъзнание. По отношение на туристите и гостите на община 

Септември, реализацията на проекта би привлякла интереса им и превърне населеното място в 

предпочитана дестинация при определяне на техните планове за почивка и отдих. 

 

Конкретни цели на проекта са съсредоточени върху: 

 Осигуряване на равен достъп на всички групи от обществото (уязвими групи, деца и др.)  

до подобрената културна  инфраструктура в гр. Септември, община Септември; 

 Подобряване на техническата инфраструктура и повишаване конкурентоспособността 

на гр. Септември, община Септември за задържане на младия, предприемчив и по добре 

образован човешки ресурс; 

 Повишаване жизнения стандарт на населението и привлекателността на гр. Септември 

от една страна като място за живеене и от друга като нова туристическа дестинация. 

 

Реализирането на проектните дейности ще доведе до постигане на следните резултати: 

 Изградено ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на 

Народно читалище „Будители-2004“, както и пристрояване към същата.  

 Изградени нови функционални архитектурни решения, изцяло нова конструктивна 

система, нова електро инсталация, нова отоплителна и вентилационно климатизационна 

инсталация, нова водопроводна и канализационна инсталация. 

 Доставено и монтирано оборудване и обзвеждане за нуждите на Народно читалище 

„Будители - 2004“. 

 

Предвидените строително-монтажни работи по проекта, се изразяват в: 

 Изграждане на нови вътрешни зидове, нови конструктивни елементи. Предвижда се 

носещата конструкция с метални носещи колони. Изграждане на нови външни стени от 

стоманени фасадни сандвич панели с ламарина и минерална вата; 

 Покрива на залата се обработва с нови метални греди и покривни сандвич панели с 

ламарина и минерална вата; 
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 Топлоизолиране на сградата, като се използва облицовка от алуминиев композитен 

панел на отделна конструкция с пълнеж от каменна вата; 

 Монтаж на нова фасадната ПВЦ дограма,  нови алуминиеви врати, включително 

обръщане около прозорците и вратите отвътре с гипсокартон; 

 Монтаж на улуци, водосточни тръби и изграждане на нови окомплектовки и обшивки по 

покрива и стрехите с нови от поцинкована ламарина; 

 Нова мълниезащитна инсталация; 

 Осигуряване на достъпна среда, посредством изграждане на нова рампа за хора в 

неравностойно положение; 

 Нова инсталация – отопление, вентилация и климатизация; 

 Нова електрическа инсталация. 

 Нова инсталация – водопровод и канализация, като се предвиждат нови тоалетни за 

посетителите, тоалетна за хора с увреждания, тоалетни за персонала. 

 Боядисване и шпакловане на всички стени, обработка на вътрешните пространства и 

монтаж на интериорни врати; 

 Изграждане на окачени тавани: от гипсокартон и касетирани с растер 60/60см.; 

 Нови настилки по подовете: винилова настилка, гранитогресна настилка; 

 Обновяване на мокрите помещения – гранитогрес по подове и стени, включително 

санитария; 

 В зоната на залата се предвижда монтиране на акустични пана, нови настилки и 

облицовки, както и монтиране на нови седящи места; 

 Изграждане на стъпала към входните пространства и обработка на настилките във 

вертикалната планировка. 

 

Проектът ще задоволи нуждите на населението в община Септември с цел подобряване на 

качеството му на живот и подобряване на възможностите за бързо съхранение на неговата 

духовна и културна идентичност. Хората ясно идентифицират нуждата от общностен център, 

който да послужи за задоволяване на техните духовни и други потребности.  Достъпа до 

всякакъв вид услуги, в това число и до тези, които нямат материален аспект, а по скоро оказват 

въздействие върху душевността на населението е изключително важен, както за възрастните, 

така и за подрастващите, тъй като това моделира ценностната им система и изгражда 

пълноценна и съпричастна към обществото личност. Опитът и уменията, придобити чрез 

изпълнението на настоящия проект ще бъдат мултиплицирани в реализацията на други проекти 

по други мерки  и програми. 

 


