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Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 36/ 20.04.2018 г. по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Още един подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Хисаря“ 

 

На 23.06.2020 г. Председателят на 

Управителен съвет на Сдружение 

„Мeстна инициативна група 

Хисаря“ Мария Мустакова и 

секретарят на Народно читалище 

„Иван Вазов – 2014“ Георги 

Топузлийски подписаха Договор 

за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура 

BG06RDNP001-19.167 МИГ 

Хисаря, Мярка 6 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” 

по Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г. 

Наименованието на одобрения проект е „Вътрешно пеустройство и ремонт на част от 

вътрешно пространство в НЧ „Иван Вазов“ от УПИ IV- читалище, от кв.19а по плана на 

гр.Хисаря”. 

Сключеният договор е на стойност 58 539,02 лв., в т.ч. от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони – 49 758,17 лв. и национално съфинансиране – 8 780,85 лв. 

Ще бъде направено вътрешно преустройство на втория етаж на читалището - репетиционна 

зала и прилежащите й коридор, гримьорни, офиси, стълбище и гардеробна. Репетиционната 

зала ще бъде разшириена и осъвременена. Ще бъдат обновени и ремонтирани част от 

вътрешните пространства - коридор и гримьорни, ще бъде поставена специална подова 

настилка, отговаряща на съвременните изисквания за такъв тип зали, ще бъдат подменени 

осветителните тела с лед осветление, ел. таблото, ще бъдат монтирани електрически 

отоплителни конвектори, огледала и станки.  

Обновената база на читалището и особено репетиционната зала ще станат притегателно място 

за местните танцьори от всички възрасти. 
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