
НЕОБХОДИМИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ /ЧИТАЛИЩА В СЕЛАТА/ ЗА 2022 г. 

№ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ СУМА ВИД РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
1 НЧ „Пробуда-27.XII.1927“ – с. Вехтово 7 500 лв. Отстраняване на неизправности в ел. 

инсталацията и смяна на изгорели 
осветителни тела в голямата зала, ремонт 
на стъпалата пред читалището, кърпеж и 
освежаване на фасадната мазилка на 
сградата, изграждане на санитарен възел. 
2020 г. сменена дограма от собствени 
средства. 

2 НЧ „Просвета-1880“ – с. Радко 
Димитриево 

10 000 лв. Частичен ремонт на покрива от страна на 
салона и отстраняване на течове. 
Ремонтирана едната част от библиотеката 
със собствени средства Западната част 
стената е пукната. 

3 НЧ „Развитие-1895“ – с. Салманово 12 000 лв. Големия салон – подмяна на прозорци и 
врата и боядисване. От собствени средства 
извършен ремонт на библиотеката. 

4 НЧ „Христо Ботев-1926“ – с. Струйно 25 000 лв. Ремонт на покрив /частично/ - 2021 г., 
прекарване на вода в читалището, 
санитарен възел, ограждане на 
читалищния терен, закупуване на маси и 
столове. Собствени средства ремонт на 
стаята. 

5 НЧ „Просвета-1880“ – с. Ивански 10 000 лв. Ремонт на фасада и изкърпване, смяна на 
дограма, подмазване и освежаване на 
фоайето. ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА РЗИ 
БОЯДИСВАНЕ НА ЗАЛАТА. 

6 НЧ „Пробуда-1933“ – с. Благово 5 000 лв. Вътрешно измазване на салона на 
читалището и водоснабдяване на 
читалищната сграда. 2019 г. ремонтиран 
покрив. Смачкани и течащи улуци, 
рушащи външна мазилка. Изградена 
външна тоалетна със собствени средства 

7 НЧ „Изгрев-1929“ – с. Ветрище 7 000 лв. Прозорците на библиотеката, външни 
стълби в лошо състояние, малка зала - 
ремонт. 

8 НЧ „Отец Паисий“ – с. Градище 15 000 лв. Ремонт на ел. инсталация, подновяване на 
прозорци и врати, ремонт на тоалетни. 
Големият салон е неизползваем, заради 
падащи елементи от тавана над сцената. 
Ремонт на подпорна стена пред 
читалището, ремонт и боядисване на 
помещения, изпълнение на препоръките на 
пожарната. 

9 НЧ „Развитие-1897“ – с. Дибич 15 000 лв. Ремонт на сцена, ремонт на зала за 
репетиции. 

10 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928“ – с. 
Лозево 

5 000 лв. Теч над фоайета, Сами частичен ремонт на 
външна стена са извършили. 

11 НЧ „Просвета-1925“ – с. Илия Блъсково 10 000 лв. Ремонт на водоснабдяване, канализация и 



санитарен възел, ремонт на покривна 
конструкция, подмяна на улами, обшивки 
около комини, смяна на улуци, смяна на 
водосточни тръби, подмяна на дограма и 
боядисване на гримьорна, подмяна на 
входна врата. 

12 НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. 
Лозево 

5 000 лв. Ремонт на покрива над читалнята и входа, 
подмяна на улуци. 

13 НЧ „Просвета-1908“ – с. Мадара 10 000 лв. Частична подмяна на покрив, измазване на 
библиотека и читалищен салон, подмяна 
на инсталация и стълбище. 2021 г. е 
правен ремонт, но не ефективен – 1 улук 
сменен.  

14 НЧ „Христо Ботев-1907“ – с. Мараш 4 000 лв. Ремонт на външна козирка и тераса, 
ремонт и на външна фасада.  

15 НЧ „Христо Ботев-1927“ – с. Новосел 5 000 лв. Частичен ремонт на ел. инсталация, 
шпакловане и боядисване на зала, 
изграждане на тоалетна. Належащо 
боядисване на рушащата се западна стена 
на сградата. 

16 НЧ „Земеделец-1903“ – с. Панайот 
Волово 

5 000 лв. Подмяна пода на младежки център 2021 от 
общината. 

17 НЧ „Напредък-1920“ – с. Царев Брод  - 
18 НЧ „Надежда-1927“ – с. Белокопитово 5 000 лв. Ремонт на носещ трегер на сградата, , 

изграждане на санитарен възел, /фоайе и 
стълбище - ремонтирано 2021 г./, подмяна 
на улуци- спешно 

19 НЧ „Паисий Хилендарски“ – с. Черенча 7 000 лв. Подмяна на дограмата частично, ремонт на 
сцената, вътрешно боядисване, ремонт на 
тоалетните. Ремонтирана е спешната 
козирка на входа. 

20 НЧ „Христо Ботев-1929“ – с. Друмево 5 000 лв. Смяна на дограмата на втрия етаж. 
Освежаване на стаите. 2021 г. община 
Шумен не е извършвала ремонт. 

21 НЧ „Земеделец-1900“ – с. Велино 40 812 лв. Довършване на стълбище, довършване 
ремонта на тоалетни, подмяна на ел. и ВиК 
инсталации, ремонт гримьорни, подмяна 
плочки пред сградата. 2021 г. от общината 
не е извършван ремонт. 

22 НЧ „Добри Люцканов-1912“ – с. Васил 
Друмев 

12 000 лв. Спешен ремонт на течащ таван на 
гримьорната, подмяна на улуци. 

23 НЧ „Образование-1898“ – с. Овчарово  Подмяна на дограма, външно боядисване, 
освежаване на малка зала и библиотека, 
прекарване на вода в сградата. 

24 НЧ „ Пробуда – 1949“ с. Кладенец 4 000 лв.  Освежаване на северната външна стена на 
читалището, подмяна на част от пода и 
боядисването му. Поставяне на външна 
входна врата и изливане на бетонна 
пътека.  

25 НЧ „Извор -1922“ с. Средня 5 000 лв. Сами ремонтират тавана на салона 2021 г. 
и частично библиотеката и ще сменят 8 бр. 
прозорци. Нуждаят се от ремонт на пода в 
салона. 100 годишен юбилей през 2022 г. 
предстои на читалището. 



 


