
 Обект: „Реконструкция на Народно читалище „Христо 

Ботев-1940” и създаване на център за регионален туризъм, 

експониране на местно природно и културно наследство, в 

ПИ15031.501.460, гр. Главиница, общ. Главиница” 

  

Съществуващо положение. 

Обекта се намира в гр.Главиница, община Главиница, област Силистра. Сградата е 

построена през 1958 г. масивна двуетажна постройка с частичен подземен етаж. 

Главният вход е от западната страна. Салонът за зрители е със източно изложение. На 

запад са разположени фоайета, библиотека, каса за билети, зала с компютри и офиси. 

До стълбищните клетки са разположени сцената и стая за администрацията. В 

постройката към сградата е разположена гримьорната. Преходът между етажите се 

осъществява с вътрешни стълби. Покривът на сградата е скатен, с неотопляемо 

подпокривно пространство. За сградата няма изградена отоплителна инсталация. 

 Настоящият проект е разработен на база архитектурни чертежи и 

проведено енергийно обследване на сградата. 

 В дългосрочен аспект, постигнатият икономически растеж, ще донесе 

социални и икономически ползи за обществото и населението на Община Главиница. 

Това определя и основния лайтмотив и цел на проектното предложение – устойчивото 

развитие на рибарските области и подобряване на стандарта и качеството на живот в 

тях. Особено е важно това за развитието на туризма, който въпреки възможностите за 

неговото развитие в общината. 

 Тази основна цел, свързана с раелизация на настоящия проект е в унисон 

и с основните насоки за развитие на общината и по специално заложените приоритети 

в Приоритет №3, Мярка 3.2.1. Доизграждане, преструктуриране и модернизиране на 

социалната инфраструктура и нейната материално-техническа база от общинския план 

за развитие на община Главиница за периода 2007 – 2013 г. Специфичната цел на 

проекта е да се направи цялостна реконструкция на сградата на Народно читалище 

„Христо Ботев-1940”, ссъответстваща на всички норми и изисквания на съвременното 

законодателство в областта на строителството и то да бъде превърнато, както в 

средище за духовно и културно възпитание, така и в център за популяризиране на 

местните културни и природни забележителности. 

Проектът е съобразен с изискванията на следните нормативни документи, действащи в 

Република България: 



Наредба №15 от 28.05.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за производство, пренос и 

разпределение на топлинна енергия. 

Наредба №Iз-1971/2010 г. Строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар. 

Наредба №7 от 15.12.2004г. за енергийна ефективност, топло съхранение и икономия 

на енергия в сгради. 

Наредба №1 от 13.06.1991г. Екологични изисквания към териториално - устройственото 

планиране  и инвестиционните проекти. 

За сградата се предвижда саниране, включващо топлоизолация на външни стени, 

подмяна на дограма с профил със стъклопакет, изолация на покрива от страна на 

подпокривното пространство – съгласно проведено Енергийно обследване. 

За обекта са разработени – котелно и вътрешна отоплителна инсталация с алуминиеви 

радиаторни тела: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


