ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Нa 01.08.2017 г., от 11:00 часа в лекционната зала на НЧ „Просвета-1914“
гр.Малко Търново беше проведена начална пресконференция по повод стартирането
на
проект: № BG16RFOP001-2.001-0034 „Реконструкция, модернизация и
въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради на територията на гр. Малко Търново". Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,
приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“, по процедура BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в
периферните райони“.
Водещия на пресконференцията инж.Тонка Стоева-зам.-кмет на Община Малко
Търново и Ръководител на проекта, представи екипа за управление на проекта, след
което с помощта на мултимедийна презентация запозна присъстващите с основните
цели, предвидените дейности и очакваните резултати след реализацията на проекта.
Основната цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на четири
многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Малко Търново-бл.16, бл.17,
бл.22 и бл.24 в к-с „Изток“, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното
потребление на енергия и косвено –за намаляване на емисиите на парникови газове в
град Малко Търново, както и постигането на по-добра социално-битова среда в
гр.Малко Търново. В тази връзка основна цел на проекта е подобряването на
качеството на живот в град Малко Търново и в по-общ план подобряване на
енергийната ефективност в малките градове в селските райони, което би спомогнало за
развитие на техния вътрешен потенциал и би създало по-добри жилищни условия,
както и възможности за подобряване на социалната сфера.
Конкретни цели на проекта са достигане най-малко клас на енергопотребление
„С“ в жилищните сгради;намаляване на разходите за енергия на жилищните сгради; повисоко ниво на енергийната ефективност,постигане на индикативните национални цели
за пестене на енергия за 2020 г.,заложени в Националния план за действие за енергийна
ефективност 2014- 2020 г.; Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за
живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; подобряване
на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
запазване на традиционните функции на малките градове - опорни центрове, свързани с
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предлагане на обществени услуги, не само за местното, но също и за населението на
околните периферни райони.
Бенефициент по проекта е Община Малко Търново. Общата стойност на проекта
е 1 713 468,80 лева.От тях: Европейско финансиране в размер на 1 456 448,48 лева и
Национално съфинансиране в размер на 257 020,32лева.
Изпълнението на проекта стартира на 01.09.2016г., като продължителността му
съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва
да приключи до 01.03.2019 г.
На пресконференцията участваха представители на сдружения на собствениците
на многофамилните сгради, представители на местните медии и местната
общественост.Посочени бяха правата и задълженията на сдруженията на собствениците
и те бяха насърчени към активно сътрудничество за осъществяване на проекта.
Организацията на пресконференцията беше осъществена от фирма
„МЕДИАТОР-2010“ ООД- изпълнител на дейност „Изпълнение на мерки по
публичност и визуализация по проекта“.
На финала на пресконференцията от фирмата –изпълнител за всички участници
беше осигурен кетъринг.
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