
 

  

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на  многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново" , който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма  „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Малко Търново и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г. 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Нa 19.09.2017 г., от 14:00 часа в к-с „Изток“, гр. Малко Търново беше проведена  

официална церемония „Първа копка“ по 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“. 

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.  

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. 

 Гости на церемонията бяха: Вълчо Чолаков – Областен управител на област 

Бургас, Илиян Янчев –Кмет на Община Малко Търново, служители от общинска 

администрация, преставители на фирмата изпълнител на Инженеринг/проектиране и 

строително-монтажни работи/ представители на фирмите, осъществяващи независим 

строителен надзор по време на строителството, представители на местните медии и 

местната общественост ,живущите от к-с „Изток“ и други жители на града. 

 Водещ на събитието беше Виктория Колева, която запозна присъстващите с 

дейностите и целите на проекта, след което даде възможност на Областния управител и 

Кмета на общината да поздравят присъстващите и да пожелаят успешен старт на 
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изпълнението на строителните дейности по обновяването на сградите, обект на 

предвидените мерки за енергийна ефективност.  

 Отслужен бе тържествен водосвет. Символичната „Първа копка“, даваща 

началото на строителните работи беше поставена от Кмета на Община Малко Търново, 

Областния управител на област Бургас и представител на фирмата изпълнител на 

инженеринг. 

 

Организацията на официалната церемония „Първа копка“ беше осъществена от 

фирма „МЕДИАТОР-2010“ ООД- изпълнител на дейност „Изпълнение на мерки по 

публичност и визуализация по проекта“. 

На финала на церемонията от фирмата –изпълнител за всички участници беше 

осигурен кетъринг. 

 

 


