НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Програма

Инвестиционна програма за климата

Бенефициент

Наименование на проекта

ОБЩИНА БАНСКО

”Преустройство и подобряване на енергийната
ефективност
на
Читалище
„Никола
Вапцаров” – гр. Банско”

Обща стойност на
проекта

182 804,30 лв.

100 %

НДЕФ

155 383,66 лв.

85 %

Община Банско

27 420,64 лв.

15 %

2770 гр.Банско
пл. “Никола Вапцаров” №1
тел.: 0749/ 88611, факс: 0749/ 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,

1 N.Vaptsarov Sqr.
2770 Bansko
phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633
obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

Период за изпълнение

2017 г.

Цели
на
Обща цел
проекта

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност, в
изпъленние на препоръките в Доклада за енергийна
ефективност и постигане на максимална енергийна
ефективност на сградата;
 Създаване на модерна среда за предоставяне на
културни, образователни и социални услуги;
 Подобряване на достъпа до качествени социални и
културни услуги както за жителите, така и за гостите
на град Банско и община Банско;
 Повишаване привлекателността на гр. Банско и
община Банско, като място за живеене;
 Създаване на условия за разнообразяване на
портфолиото от дейности на Читалището и
запазване статута му на водещ културен, социален и
образователен център;
 Предоставяне на възможности за осмисляне на
свободното време на туристи и гости на града и
общината, чрез достъп до атрактивни, уникални за
Европа и България, културни и други събития;
 Повишаване институционалния капацитет на
Читалище “Никола Вапцаров - 1894” за управление
на проекти.
Граждани и гости на град Банско

Целева(и) група(и)
Очаквани резултати

Намаление на емисии CO₂ с 42,28 т/год.

Основни дейности

В1: Подмяна на дограма
В2: Топлоизолация по покрива и пода
В3: Частична подмяна на отоплителни тела и корекция на
отоплителната инсталация

В рамките на настоящия проект се предвиждат следните дейности:
В част Архитектура: демонтажни работи, мазилки, изолации, настилки, облицовки, сухи
строителни работи, бояджийски работи, подмяна на дограма и други;
В част Отопление и вентилация: доставка и монтаж на вентилаторни конвектори и
радиатори, корекция по топлопреносната мрежа, демонтаж и други.
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