ОБЩИНА КАРНОБАТ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЕКТ:
"ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ - 1862 Г.", ГРАД КАРНОБАТ"

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-2.001-0068-C01, №РД02-37-35 ОТ 01.09.2016 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020,
ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ: "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на
Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат"
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Карнобат
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ: 643 956,27 лв., в това число европейско съфинансиране 547 362,83
лв., национално съфинансиране 96 593,44 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца – от 01.09.2016 год. до 01.09.2018 год.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на публична
общинска сграда от културната инфраструктура чрез обновяване и внедряване на
енергоспестяващи мерки.
Специфичните цели на проектното предложение са:
- Подобряване на енергийните характеристики на сградата на Народно читалище „Димитър
Полянов – 1862 г.”, гр. Карнобат с цел постигане икономия на енергия.
- Осигуряване на рентабилна експлоатация на сградата, обект на интервенция, с което ще се
постигне устойчиво управление и поддръжка и предоставяне на по - качествени услуги за
населението в областта на културната сфера.
“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0068„Повишаване на
енергийната ефективност на сграда на Народно читалище „Димитър Полянов – 1862 г.“, град
Карнобат”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Карнобат и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.
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- Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда от
културната инфраструктура в град Карнобат. Планираните дейности са насочени към
обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на Народно читалище
„Димитър Полянов – 1862 г.”. Целевите групи, към които е насочен проекта са повече от 500
деца и възрастни, ангажирани в 22 школи, състави, клубове и формации, посетители и членове,
както и персонала на читалището. Kрайни бенефициенти и облагодетелствани от реализацията
на проекта са всички жители на град Карнобат, гости и посетители на града. Планираната
продължителност на проекта е 24 месеца. Осъществяването на проекта ще допринесе за
разрешаването на проблеми като остарял, в лошо състояние сграден фонд на читалището, а от
там високи енергийни разходи.
Народно читалище „Димитър Полянов – 1862 г.”, обект на настоящото проектно предложение,
е единственото читалище в град Карнобат, най-голямо като структура и с богата дейност и опит
в областта на културата. На територията на града няма други публични сгради, развиващи
дейност в областта на културата, които да са с по - големи нужди от обновяване и потенциал за
енергийни спестявания.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И УСТОЙЧИВОСТ:
• Ремонтирана, обновена и санирана сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.",
град Карнобат.
• Изпълнени енергоспестяващи мерки.
• Подобрени енергийните характеристики на сградата на Народно читалище „Димитър Полянов
– 1862 г.”, гр. Карнобат и постигната икономия на енергия.
• Предоставяне на по - качествени услуги за населението в областта на културната сфера.
• Опазване качеството на околната среда в град Карнобат чрез намаляване на емисиите на
парникови газове.
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