
Проект

„Енергийна ефективност и 

реконструкция на сгради в 

сферата на културата и 

изкуството в община 

Разград“



Източници на финансиране

Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), Приоритетна 

ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско

възстановяване и развитие 2014-2020-Разград“

Съгласно изискванията на процедурата за кандидатстване 

подкрепата за проекти за културна инфраструктура се 

осъществява чрез комбинация на безвъзмездна финансова 

помощ и финансови инструменти, създадени по линия на 

ОПРР.



Стойност на проектното 

предложение

Общо: 825 295,62 лв. (с ДДС)

Структура на финансиране:

- Безвъзмездна финансова помощ – 572 079,56 лв.;

- Финансов инструмент – 193 216,06 лв.;

- Собствено участие на Община Разград – 60 000 

лв.



Финансиране по видове разходи:

Финансов 

инструмент

• Изпълнение на строително-

ремонтни дейности;

• Разходи за доставка на 

оборудване;

• Авторски надзор;

• Строителен надзор.

Безвъзмездна 

финансова помощ
• Изпълнение на строително-

ремонтни дейности.

Собствен принос на 

Община Разград

• Одит;

• Публичност и информация;

• Разходи за организация и 

управление.



Основна цел:
Подпомагане енергийната ефективност и 

модернизация на културната инфраструктура в 

община Разград в подкрепа на развитие на местната 

общност, основано на знание, творчество и 

съвместен културен живот. 

Специфични цели:
- Подобряване на материалната база на три културни 

институции чрез ремонтни дейности в сгради и 

рехабилитация на дворни/прилежащи пространства;



Регионална библиотека 

„Проф. Боян Пенев“

Етнографски музей

Музикална школа „Илия Бърнев“



- повишаване на енергийната ефективност на сградите и 

достигане до минимален клас на енергопотребление "C";

- осигурена достъпна среда и възможности за участие в 

значими социални събития на хора в неравностойно 

положение;

- увеличаване броя на посетителите в културните 

институции;

- повишено качество на културен живот и стандарт на 

населението на община Разград;

- повишаване на привлекателността на гр. Разград и 

превръщането му в място, желано за живот и организиране 

на културни и творчески мероприятия;

- подкрепа на устойчивото културно-икономическо развитие 

на региона и местната икономика.



Дейности по проекта:

◊ Организация и управление на проекта – сформиране на екип 

от експерти, отговарящи за цялостното изпълнение, управление и 

координация на предвидените по проекта дейности. 

◊ Изпълнение на строително-монтажни работи

За РБ «Проф. Боян Пенев»

- Топлинно изолиране на външните стени чрез полагане на 

топлинна изолация от минерална вата;

- Подмяна на неподменената дограма с нова пет камерна PVC 

дограма;

- Покрив - поставяне на профилирана ламарина върху 

съществуващо покривно покритие "Бардолин" и направа на окачен 

таван;

- Подмяна на отоплителна инсталация;

- Подмяна на осветителни тела. 



За Етнографски музей

- Топлоизолация на покрив чрез поставяне на мин. вата по тавана;

- Хидро и топлоизолация на сутерен от външна страна на каменен 

зид;

- Подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи такива;

- Мероприятия по благоустрояване на вътрешен двор

За МШ «Илия Бърнев»

- Подмяна на вътрешна дограма;

- Цялостно боядисване на стени и тавани;

- Подмяна на фаянс, мивка и тоалетно казанче в санитарно 

помещение;

- Направа на хидроизолация на сутеренния етаж;

- Нова тротоарна настилка около сградата;

- Монтаж на платформен лифт за хора с увреждания.



◊ Упражняване на строителен надзор и въвеждане в 

експлоатация

◊ Упражняване на авторски надзор по време на 

строителството

◊ Доставка на оборудване

Етнографски музей

• 3D принтер за изработка на сувенири;

• Обредни традиционни носии;

• Цървули;

• Платно с 3D кът за снимки; 

• Уредба за озвучаване на мероприятия в обекта.



РБ «Проф. Боян Пенев» 

• Уредба за озвучаване на мероприятия в обекта.

МШ «Илия Бърнев» 

• дигитален миксер;

• дигитален рак с интегриран аудио интерфейс;

• чифт активни студийни монитори;

• двулентов активен озвучителен монитор за звукозапис и 

репетиции;

• 14-канален аналогов миксер с вграден аудио интерфейс;

• студиен кондензаторен микрофон за звукозапис.

◊ Информация и публичност по проекта - промотиране и 

популяризиране на проекта и приноса на ЕС.

◊ Одит - предоставяне на допълнителна увереност по отношение 

на законосъобразността и допустимостта на разходите, 

ефективното и ефикасното изпълнение на дейностите по проекта 

и спазването на специфичните нормативни правила на ЕС.



Очаквани резултати

Реализацията на проекта е с междуобщинско значение, тъй 

като културните организации предоставят регионален 

продукт, но най-прякото влияние ще е над жителите на 

община Разград, чиито културни потребности ще бъдат 

удовлетворени чрез получаване на достъп до съвременни 

културни инициативи и библиотечен фонд, гостите на града, 

които ще имат достъп до разнообразен културен и 

туристически продукт, децата и младежите на община 

Разград, които ще използват съвременна музикална школа, 

провокираща интерес и удоволствие от музиката, хората в 

неравностойно положение, които ще получат равен достъп 

до предлаганите услуги.



Принос към индикаторите на ОПРР

Брой модернизирани културни обекти – 3 бр.

Разгъната застроена площ на обществените сгради, които ще 

се обновят:

2 254,15 кв. м.

Степен на проектна готовност

За обектите, предмет на интервенция, са изготвени 

инвестиционни проекти във фаза "Работен проект", които са 

преминали етапите на съгласуване и за тях има издадени 

разрешения за строеж. Придружени са от подробни 

количествено-стойностни сметки.


