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На 10.05.2021г./понеделник/ от 11:00 часа, пред НЧ “Братя Грънчарови-2002“, гр.
Горна Оряховица, се проведе официална церемония „Първа копка” за ефективния старт на
Проект

BG16RFOP001-1.027-0009-C01

„Обновяване

и

модернизация

на

културна

инфраструктура гр. Горна Оряховица“, за обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане
на мерки за енергийна ефективност, включително обзавеждане и оборудване на сградата
на НЧ “Братя Грънчарови - 2002“.
След официалната церемония ще стартират строително-монтажните дейности за
реализация на проекта. Модернизацията предвижда цялостна реконструкция на сградата и
откритата сцена. Целите на проекта ще бъдат постигнати посредством изпълнението на
дейности, свързани с:


Енергийно-ефективна конструкция и модернизация;

-

топлозиолиране на всички външни стени на сградата;

-

подмяна на съществуваща дограма с нова PVC профил със стъклопакет;

-

Подмяна на електро инсталации, включително осветителните тела в сградата;

-

топлинно изолиране на покрив;

-

направа на нова отоплителна инсталация с топлоизточник 2 броя стенни газови

котли и нови алуминиеви радиатори;
-

изграждане на инсталация за битово горещо водоснабдяване;



Преустройство на съществуващ сграден фонд на читалището, който включва:

-

ремонт на всички вътрешни помещения;

-

ремонт на покрив;

-

ремонт на откритата сцена - включващ изграждане на покривна конструкция за

покритие на сцената, полагане на нова настилка и ново осветление;
-

изграждане на нови климатична и вентиалционна инсталации;

-

подмяна и изграждане на нова ВиК инсталации;

-

нова пожароизвестителна система;
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Изграждане и монтиране на асансьор в югоизточния край на сградата, който ще

осигури достъп на хора в неравностойно положение, както и достъп до основната част на
амфитеатъра, чрез вече изградена рампа по предходен проект на Общината.


Изграждане на две нови постройки от двете страни на южните входове към

амфитеатъра, които ще бъдат отдавани под наем.


Ремонт на амфитеатъра - подмяна на настилка, монтаж на нови седалки, нова

озвучителна система, ново електросценично осветление.


Оборудване и обзавеждане на всички зали и помещения в сградата.



Предвижда се разчистване на околния терен и облагородяване на съществуващи

алеи пред и около читалището.
Обновената и модернизирана сграда ще повлияе положително върху облика на градската
среда и ще допринесе за повишаване привлекателността и конкурентноспособността на града.
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