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г.”  

  

 

ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0009 

„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГРАД ВАРНА – НЧ 

„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 1928“ 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: № от ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0009-C01,  

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-1.002 Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна  

Част от процедура: BG16RF0P001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в 

растеж“ 2014-2020 

Обща цел на проекта: Да допринесе за изпълнението на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие - гр. Варна на Община Варна, в част обновяване 

и модернизиране на културната  инфраструктура, чрез извършване на интервенции 

върху обектите, включени в него. Да се обнови и модернизира сградата на 

Народното читалище "П. Р. Славейков 1928" и да се създадат по-добри условия за 

културна дейност в региона. 

 

Специфични цели: 

• Реконструиране на сградния фонд на Народното читалище "П. Р. Славейков“, чрез 

реализиране на СМР;  

• Подобряване на микроклимата на работещите творчески колективи в сградата на 

Народно читалище „П. Р. Славейков“; 

• Подобряване на достъпа за хора с увреждания; 

• Подобряване условията за достъп до културен живот за жителите и гостите на гр. 

Варна; 

• Подобряване енергийните характеристики на сградата. 

 

Очаквани резултати: 

След реализирането на проекта ще бъде реновирана сградата на Народно читалище 

"П. Р. Славейков 1928", с РЗП - около 2332 кв. м, като мерките, които се предвиждат 

за реализация включват: 
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-Дейности, свързани с изработването на Инвестиционен проект за строежа, както и 

дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него; 

-Дейности, свързани с изпълнението на авторски надзор по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи (СМР) на строежа; 

-Дейности, които са свързани с изпълнението на СМР за реализиране на строежа, 

целящи изпълнение на всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в 

обследването за EE, които водят до съответствие на сградата с нормативните 

изисквания за енергийна ефективност - най-малко клас на енергопотребление „С“, 

всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване, както и тези за 

осигуряване на достъпна среда. 

-Дейности по строителен надзор, извършване на геодезически услуги, оценка на 

съответствието, одит, публичност и визуализация и управление на проекта. 

Реализирането на проектните дейности ще доведе до по-висока енергийна 

ефективност и ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление в 

сградата. Ще се подобрят микроклимата на работещите в читалището, както и 

условията за пребиваване за посетителите - възрастни, младежи и деца. Достъпа и 

мобилността на хората с увреждания ще бъдат подобрени. Всичко това ще подобри 

състоянието на сградата и ще повишат посещаемостта на обекта и интереса към 

културния живот в района, което ще доведе до модернизирането на още един 

културен обект в гр. Варна. 

 

Основни дейности: 

- Организация и управление на проекта; 

- „Инженеринг на обект „Модернизация на културна инфраструктура в град 

Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“ – саниране на конструкция, ВиК и 

електрически инсталации; въвеждане на основни мерки за достъпност, 

пожарна безопасност и енергийна ефективност“.: Обект на интервенция е НЧ 

„Петко Рачев Славейков 1928“, в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, IV м. 

р., бул. „Константин и Фружин” №21 и разположено в зона за въздействие " с 

преобладаващ социален характер“ от ИПГВР; 

- Изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор; 

- Геодезическо заснемане на обекта; 
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- Одит на проекта; 

- Публичност и визуализация; 

- Въвеждане в експлоатация на обекта на интервенция.  

Обща стойност на проекта: 766 105.56 лв.  

БФП: 578 775.38 лв.  

Собствено финансиране: 187 330.18 лв.  

Процент съфинансиране от ЕС:  85.00 %  

Дата на сключване на ДБФП: 23.07.2021 г.   

Дата на приключване: 23.12.2023 г.  

Статут на проекта: в процес на изпълнение  


