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НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

Програма Инвестиционна програма за климата

Бенефициент ОБЩИНА БАНСКО

Наименование на проекта
”Преустройство и подобряване на енергийната
ефективност на Народно читалище „Димитър
Благоев 1925” – град Добринище”

Обща стойност на
проекта 128 905,91 лв. 100 %

НДЕФ 109 570,02 лв. 85 %

Община Банско 19 335,89 лв. 15 %
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Период за изпълнение 2017 г.

Цели
на
проекта

Обща цел

 Рехабилитация и реконструкция на сградния фонд на
Народно читалище “Димитър Благоев – 1925”

 Прилагане на мерки за енергийна ефективност, в
изпълнение на препоръките в Доклада за ЕЕ и постигане
на максимална ЕЕ на сградата

 Създаване на съвременна 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 Добринище и община Банско;

 Повишаване привлекателността на гр. Добринище и
община Банско, като място за живеене;

 Създаване на условия за разнообразяване на портфолиото
от дейности на Читалището и запазване статута му на
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
събития;

Целева(и) група(и) Граждани и гости на град Добринище

Очаквани резултати Намаление на емисии CO₂ с 201,76 т/год.

Основни дейности

В1: Топлоизолация по покрива
В2: Подмяна на дограма
С1: Нова отоплителна инсталация и абонатна станция
С2: Подмяна осветителни тела
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В рамките на настоящия проект се предвиждат следните дейности:

 Котелното помещение в сутерена се преустройва в абонатна станция, която ще се
захрани от съществуващото котелно на близкото училище. В част ОиВ е предвидена
подмяна на тръбната разводка в цялата сграда, както и на отоплителните тела.

 Предвидено е полагането на допълнителна топлоизолация на покрива

 В част ЕЛ планираните дейности са свързани с внедряването на мерките за ЕЕ. ЛНЖ
ще се подменят с осветителни тела с луминесцентни лампи. В залата съществуващите
прожектори с МХЛ ще се демонтират, а на тавана ще се монтират осветителни тела с КЛЛ
2х32W IP23. Управлението на осветлението се запазва. Предвижда се подмяна само на
ключове за осветление които са в компрометирано състояние. Предвижда се изграждането
на ново евакуационно осветление. По отношение на силовата инсталация - всички
консуматори, зададени от OВИ проекта ще бъдат захранени с кабели тип CBT с подходящо
сечение и ще бъдат защитени и оразмерени според консуматора защити. Кабелите ще се
положат открито в PVC канали 40/20мм. Ще се предвидят нови изводи в таблото за тяхното
захранване. Всички ел.табла ще бъдат демонтирани и на тяхно място ще бъдат монтирани
нови. Новите ел.табла ще бъдат оборудвани с автоматични предпазители, съобразени с
мощността на токовите кръгове. За новите консуматори ще се предвидят нови токови
кръгове в таблата. Предвижда се подмяна на контакти, които са в компрометирано
състояние. След изпълнение на мерките за енергийна ефективност отпуснатата мощност
няма да бъде надвишена.

 В част ОиВ проектът предвижда изпълнение на следните, препоръчани в Доклада за
енергийно обследване мерки:

1. Изграждане на абонатна станция;

2. Подмяна на разпределителна мрежа и отоплителните тела.

Подробно описание на дейностите


