Измина първата проектна година от изпълнението на договор за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност
на културната инфраструктура в гр. Провадия“. През дванадесетте месеца бяха обявени и
проведени четири процедури за обществени поръчки за избор на изпълнители за различни
дейности, предвидени в проекта, три от които с по две обособени позиции.
През месец август и септември бяха сключени договори с изпълнители по процедурата
за инженеринг (включващ проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор) за
сградите на Сапарева къща и сградата на НЧ „Алеко Константинов – 1884“.
Сключени са договори с изпълнители за осъществяване на оценка на съответствието и
за извършване на независим строителен надзор на всеки от обектите.
Възложени са и дейностите за разпространение на информация и публичност по
проекта, които включват провеждане на информационни събития, създаване на
информационни брошури, публикации, промоционални материали, обяснителни табели и
билборд.
Изготвеният инвестиционен проект за Сапарева къща е съгласуван по надлежния ред от
компетентните институции, изготвен е доклад за оценка на съответствието и е издадено
разрешение за строеж. Строителните работи започнаха през месец ноември. Извършва се
ремонт на покрива, поставя се топло изолация по стените, подменя се дограмата, изгражда се
и достъпна среда за хора с увреждания и др. Работата по обекта се очаква да приключи през
м. април 2018г.
За другата обществена сграда – НЧ „Алеко Константинов – 1884“ също е готов
инвестиционният проект във фаза работен проект. Приключени са и част от
съгласувателните процедури на документацията. Проектът е представен и одобрен и от–
Националния институт за недвижимото културно наследство към Министерството на
културата, предвид статута на сградата като културен паметник от местно значение.
Изпълнението на строителните работи ще започне след приключване на всички
процедури по съгласуване, изготвянето на доклад за оценка на съответствието и след
издаване на разрешение за строеж.
Бенефициентът по договора за безвъзмездна финансова помощ, чрез екипа за
изпълнение на проекта, осъществява инвеститорски контрол по изпълнението на
строителните работи. Осъществяват се и задължителните и необходими действия за
ефективното и навременно изпълнение и администриране договора според ангажиментите на
бенефициента към Управляващия органа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 20142020.
Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30 август 2018г.
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