Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в
селските райони

ПРОВЕДЕНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
На 28.04.2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в заседателна зала на Кметство - с.Белащица, се
проведе откриваща информационна среща във връзка със стартирането на проект „РЕМОНТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ” ПРОСВЕТА-1929” с.БЕЛАЩИЦА, ОБЩ. РОДОПИ“
осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /ПРСР/
МЯРКА 321 - “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за
заетост” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Стратегия за местно
развитие на Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка”.
Събитието бе открито от Цветанка Читакова – кмет на с. Белащица, която представи на
кратко параметрите на проекта. В срещата взеха участие представители на общинската
админстрация от отдел „Координация и проекти”; консултантът по проекта; представители на
Читалищното настоятелство; представители на сдружение „МИГ Тракийско – родопска яка” председател на УС, управител и технически секретар; представител на фирмата изпълнител;
читалищни деятели и граждании.
Общият бюджет на проекта е: 90 875 лева
Общата цел на проекта е повишаване привлекателността на селските райони, като място
за работа и за живеене, чрез подобряване достъпа на населението на община Родопи до
културни и свързани със свободното време и отдиха услуги .
Специфичните цели на проекта са:
1. Ремонт на читалището в село Белащица, община Родопи и създаване на добри
условия на труд, творчество, културно развитие и отдих на местното население;
2. Създаване на добри условия за културен живот на около 1 700 жители на с.
Белащица , както и големия брой непостоянно живеещи във вилните зони на
селото, голяма част от които млади хора. Както и възможности за включването им
в културния живот на читалището;
3. Привличане туристопоток към Родопската яка – наличие на множество църкви ,
параклиси, манастири / развитие на поклоннически туризъм /, археологически
ценности , културно-природни забележителности, туристически пътеки;
4. Запазване и на сегашните дейности на Читалището, повишаване броя на заетите с
читалищни дейности, увеличаване на видовете дейности и услуги ;
5. Създаване на добри условия за развлечение и отдих на населението, важни
предпоставки за превенция на обезлюдяването на селските райони.
6. Социално включване и равен достъп до услуги в областта на културата на групите в
неравностойно положение – възрастни хора, хора с увреждания, вкл. представители
на ромската общност в района на с. Белащица
Основните целеви групи по проекта са:
1.Самодеен детски танцов състав „Явор”
2.Дамски танцов състав „Калина”
3.Женска певческа група „Белащенски напеви”
4.Състав за мажоретки и модерни танци
5.Школа по английски език
6.Школа по изобразително
7.Школа по естрадно пеене

8.Школа за манекени и фотомодели
9.Школа по актьорско майсторство
10.Читатели – 241 бр. с читателски карти
Резултат от изпълнението на проекта:
Ползватели на инвестицията ще бъдат всички 1 700 жители на село Белащица, които ще
имат достъп до предлаганите услуги, както и до всички представления на самодейните
състави. Предвижда се и развитие на самодейния фитнес – клуб , създаден с труд и материали
на младежите от селото , където жителите на селото ще имат възможност да спортуват. С
извършването на ремонт и реконструкция на сградата на Читалището, разположена в центъра
на селото, то ще придобие различен, съвременен облик.
Ремонтираните помещения и създаването на интернет – клуб с монтиран информационен
киоск / с информация за всички местни забележителности – археологически , природни ,
културни , исторически и др. /в Читалището ще привлече туристи от туристопотока насочен
към Родопската яка, което ще популяризира селото като добра дестинация за алтернативен
туризъм.
Проектът е с продължителност до 30 май 2015 год.
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Този документ е създаден по проект
„РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ” ПРОСВЕТА-1929”
с.БЕЛАЩИЦА, ОБЩ. РОДОПИ“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските
райони /ПРСР/ МЯРКА 321 - “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ ” от приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост” на
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. и Стратегия за местно развитие на Сдружение „МИГ
Тракийско – Родопска яка”.

