Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.

ПРОЕКТ:
„Възстановяване, ремонт и
реконструкция на култово религиозен
храм – джамия с медресе в с. Долно
Прахово, община Ардино”
Договор № BG06RDNP001-19.255-0001-С01 от 28.04.2021 г.

ФИНАНСИРАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ:

МЯРКА:

ПОДМЯРКА:

ПРОЦЕДУРА №:
НОМЕР НА
ДОГОВОРА:

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 20142020 Г., ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (ЕЗФРСР)
19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”
7.6 ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С
ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ
НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ АРДИНО.ДЖЕБЕЛ“ ОТ
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ
ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
2014 – 2020 Г.
BG06RDNP001-19.255 – „МИГ АРДИНО – ДЖЕБЕЛ”
№ BG06RDNP001-19.255-0001-С01 от 28.04.2021 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –
Европа инвестира в селските райони
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020г.
НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПРОЕКТА:
СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТА:
ПЕРИОД НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ:

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТА:

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ:

„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
КУЛТОВО РЕЛИГИОЗЕН ХРАМ – ДЖАМИЯ С МЕДРЕСЕ В
С. ДОЛНО ПРАХОВО, ОБЩИНА АРДИНО”
ОБЩА СТОЙНОСТ: 49 269, 80 лв.
Европейско съфинансиране: 44 342, 82 лв.
Национално съфинансиране: 4 926, 98 лв.
28.04.2021 г. – 30.06.2023 г.
Общата цел на настоящото проектно предложение е
подобряване на религиозния микроклимат и база в с. Долно
Прахово, община Ардино и повишаване на нивото на развитие
на религиозно – обредната дейност, с цел удовлетворяване
нуждите на местното население.
Извършване
на
строително
монтажни
работи
за
„Реконструкция на сграда за битови услуги към джамия с.
Долно Прахово” , включващо и всички съпътстващи разходи, в
т.ч. разходи за изготвяне на инвестиционен проект във фаза
„Технически проект”, разходи за авторски надзор, разходи за
строителен надзор и разходи за управлeние на проекта.
Предмет на проекта е сграда за битови услуги и склад.
Реконструкцията основно обхваща покривната конструкция на
двете сгради и вътрешни ремонтни работи.
Очаквания резултат от постигане на поставените цели на
проектното предложение е подобряване качеството на живот и
жизнената среда за жителите на територията на община
Ардино. С реализацията на настоящия проект ще се подобри
достъпа до религиозни услуги в населеното място и общината
като цяло, което се очаква да доведе до повишен жизнен
стандарт и да послужи като един от факторите, необходими за
задържане на населението и намаляване на миграцията към
големите общински центрове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

