
 

  

 

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 27.12.2018 г., от 11:00 часа в лекционната зала на НЧ „Просвета-1914“ 

гр.Малко Търново  беше проведена  заключителна пресконференция , на която бяха 

представени резултатите от реализирането 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 бе осъществен 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 на присъстващите изпълнените дейности 

по проекта, водещи до постигане на основните цели на проекта, а именно: 

1. Подобряване на енергийната ефективност на четирите многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр.Малко Търново - бл.16, бл.17, бл.22 и бл.24 в к-с 

„Изток“ и постигане на клас на енергопотребление „С” в жилищните сгради; 

2. Осигуряване на рентабилна експлоатация на жилищните сгради,  

позволяваща устойчиво да продължи управлението и поддръжката им; 

3.  Подобряване на качеството на живот и постигане на по-добра 

социално-битова среда в гр. Малко Търново. 
 

   Всяка една от дейностите, заложени в проектното предложение бе стартирана 

след провеждане на процедура по ЗОП и сключване на договор с избраната фирма 

изпълнител.   

Строителните дейности реализирани по проекта бяха изцяло съобразени с 

допустимите дейности за финансиране по ОПРР 2014-2020 г. и на база на направените 

предварителни обследвания на сградите и изготвени доклади за енергийна ефективност 

и технически паспорти. Конкретните дейности за всяка една от сградите бяха 

определени в изготвените от избраните изпълнители на строително-ремонтни дейности 

работни проекти.  
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Строително-ремонтните дейности, които бяха изпълнени и в четирите жилищни сгради 

са:  ремонт на повредените и компрометирани участъци от плосък покрив /частично поставяне 

на нова хидроизолация/, подмяна на бордове на покрив, подмяна на улуци и водосточни тръби, 

цялостна подмяна на дограмата на сградата, вкл. входни врати и прозорци в надземни стени на 

сутерена, цялостно външно топлоизолиране на сградите, топлоизолиране на покрив чрез 

поставяне на минерална вата в подпокривни пространства, възстановяване на хидроизолация на 

входни козирки, подмяна на главните вертикални водопроводни клонове, подмяна на 

канализационната мрежа в сутерена, подмяна на предпазителите в главните ел.табла с 

автоматични, доставка и монтаж на звънчево-домофонна система, изграждане на нова 

мълниезащитна инсталация, преработка на общата стълбищна осветителна инсталация, чрез 

добавяне на датчици за присъствие по етажните и междуетажните площадки, всеки от които да 

управлява осветителите само на етажните и междуетажните площадки, възстановяване на 

осветителната инсталация в общите части на сутерена, подмяна на ЛНС (лампи с нажежаема 

спирала) на стълбищното осветление с нови ЕСЛ, привеждане на сградата в съответствие с 

изискванията за достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания. 

Контрола при изпълнение на строителните дейности беше осъществяван както от страна 

на възложителя /община Малко Търново/,  така и от избраните изпълнители по проекта за 

осъществяване на независим строителен надзор в строителството. 

Дейностите по проекта бяха изпълнени в договорираните срокове и за обектите бяха 

издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация. 

Проекта стартира от датата на подписване на ДБФП на 01.09.2016 год. и ще приключи 

на 01.03.2019 г. с подаване на искане за окончателно плащане. 


