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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В  

ОПОРНИ ЦЕНТРОВЕ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ“ 

 

ПРОЕКТ:  „Повишаване компетентността на служителите от община 

Малко Търново, бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на 

ОПРР 2014 – 2020г., свързана с прилагане на мерките за енергийна 

ефективност“ 

ДБФП № BG16RFOP001-8.003-0016-C01 
 

На 20.09.2016 год. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, УО на 

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и община Малко Търново  беше подписан Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0016-С01  за 

изпълнение на проект „Повишаване компетентността на служителите от община Малко 

Търново, бенефициент по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони” на ОПРР 2014 – 2020г., свързана с прилагане на мерките за 

енергийна ефективност”. Проекта се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони ”. 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана 

оперативна програма, насочена към регионалното развитие и по-конкретно към постигане на 

целите на градската политика в България, като отделя специално внимание на енергийната 

ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно националния 

полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено 

развитие 2013-2025 и допринася за териториалното измерение на секторните политики, 

включени в Споразумението за партньорство.  

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“ е предназначена да подпомогне мерки за енергийна ефективност в обществени и 

жилищни сгради в малки градове - центрове на общини в периферни райони, които 

предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. 

Конкретни цели: 
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 Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-
то ниво на националната полицентрична система 

 Повишаване на енергийната ефективност в обществените сгради в опорните центрове 
от 4-то ниво на националната полицентрична система. 
 

Бенефициенти по ПО 2 са опорните центрове от ниво 4 на националната полицентрична 

система. 

Град Малко Търново е един от 28-те града от  4-то йерархично ниво и във тази връзка от м. 

Октомври 2015 год. общинското ръководство стартира изпълнението на дейностите за  участие 

в ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2.   

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за община Малко Търново е 4 268 336,90 

лв., като 50 % от помощта е за подобряване на енергийната ефективност в жилищни сгради и 

50% за общински и държавни сгради. 

 

Бюджетна линия BG16RFOP001-8.003 
 
Бюджетната линия за 28 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 се 
открива на основание чл.29 от Постановление на Министерския съвет № 107/10.05.2014г. 
Бюджетната линия се реализира в рамките на Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на  
Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г. 
 
Настоящата бюджетна линия е опростена форма за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ (БФП) на конкретни бенефициенти (КБ) – 28 общини за градовете от 4-то ниво, съгласно 
Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) за периода 2013-2025 г., 
предназначена да подобри административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014- 
2020 г. с цел изпълнение на проектните им предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Основна цел на проекта: 

Подобряване на административния капацитет на служители от Община Малко, участващи в 
управлението и изпълнението на проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020 , Приоритетна ос 2 
„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“на ОПРР 2014-
2020 г. с цел успешното изпълнение на проектните им предложения. 
 

Дейности по проекта: 

Дейност 1:  1. Участие в програми за обмен на опит и добри практики – специализирани 
обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност в 
страни от Северна и Централна Европа, както и на територията на Р България. 
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Цел на дейността:   Повишаване на административния капацитет  на служителите на Община 

Малко Търново, участници в подготовката и изпълнението на проекти по процедура 

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-

2020 г. относно енергийната ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на 

внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; проучване на добри европейски 

практики в областта на модернизация и реконструкция на съществуващи сгради,  устойчиво 

строителство и реконструкция; наблюдение на място на обновени сгради с висок и среден 

енергиен клас; обмяна на опит с други администрации  и участници; обсъждане и анализиране 

на различни решения и иновативни методи за постигането на висок клас на енергийна 

ефективност на сградите.   

 

Дейност 2:  "Разходи за публичност и визуализация " 

Цел на дейността:  Целта на тази дейност е свързана с популяризиране на дейностите по 

проекта, очакваните и постигнатите резултатите, да се осигури прозрачност на дейностите, 

които са заложени и осъществени. Тя гарантира видимост на придобитите знания и умения от 

страна на общинските служители, участници в звената за подготовка и изпълнение на проекти 

по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони”. В рамките на дейността е предвидено  организиране и провеждане на 1 

информационен ден - за представяне на проекта. Събитието ще бъде организирано в зала в 

сградата на Община Малко Търново.  Ще се изготви и информационен плакат /минимален 

размер А3/, който ще съдържа информация за наименованието на проекта, общия бюджет, 

стойността на помощта от ЕС,чрез съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет и 

поставен на видно място в сградата на общината.  Съгласно Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., кандидатът в 

настоящото проектно предложение ще информира обществеността за получената подкрепа 

като оповести на уеб-сайта на община Малко Търново  кратко описание на проекта, включващо 

неговите цели и резултати, и открояващо финансовата помощ от Европейския съюз.ни“ на 

ОПРР 2014-2020 г, както се подчертава финансовата подкрепа на ЕС и ЕФРР. 

 

Дейност 3:   „Организация и управление на проекта” 

 

Със заповед на кмета на Община Малко Търново ще бъде назначен екипът за организация и 

управление на проекта, който ще организира и следи за изпълнението на дейностите по 

проекта, постигането на целите му и отчитането на дейности в договорените срокове. 
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Общата стойност на проекта е 22 908 лв., разпределени както следва: 

- Европейски фонд за регионално развитие – 19 471,80 лв. 

- Национално финансиране – 3 464,20 лв. 

 

Проекта стартира на 20.09.2016 год. с подписване на договора за финансиране.  

Срока на изпълнение е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора.  

Крайният срок за изпълнението му е 20.09.2018 год. 

 


