
 

  

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-2.001-0160"Реконструкция, модерни-

зация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на "Дневен център за възрастни хора 

с увреждания" - 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 24.01.2019  г., от 14:00 часа в заседателната  зала на Община Малко Търново  

/сградата на община Малко Търново, ет. 2/ беше проведена  заключителна 

пресконференция, на която бяха представени резултатите от реализирането   на проект: 

№ BG16RFOP001-2.001-0160 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за възрастни хора 

с увреждания“ - гр. Малко Търново“ във връзка с подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0160 –С01 от 29.09.2016г. между 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община 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“. 

     Бенефициент на проекта е Община Малко Търново. Общата стойност на проекта 

е 420 425.36 лева. От тях: Европейско финансиране в размер на 357 361.56  лева и 

Национално съфинансиране в размер на 63 063.80лева. 

 

 Инж.Тонка Стоева - зам.-кмет на Община Малко Търново, откри 

заключителната пресконференция, след което  даде думата на ръководителя на проекта 

да представи  на присъстващите изпълнените дейности по проекта, водещи до 

постигане на основните цели на проекта, а именно:  

 

1.Подобряване на енергийната ефективност на сградата на „Дневен център за 

възрастни хора с увреждания“– гр. Малко Търново  и постигане на клас на енергопот-

ребление „С“ в административната сграда. 
2. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизне-

ния цикъл на сградата; 
3.Осигуряване на рентабилна експлоатация на административната сграда, позво-

ляваща устойчиво да продължи управлението и поддръжката и. 

4.  Подобряване качеството на   работната среда  в сградата 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 процедури 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 и на база направеното 
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предварително обследване на сградата и изготвен доклад за енергийна ефективност и 

техническия паспорт. Конкретните дейности за многофамилната жилищна сградата  

бяха определени в изготвения от избрания изпълнител работен проект. 
 Строително –монтажните  и ремонтни дейности, които бяха изпълнени в 

сградата са: поставяне на нова фасадна топлоизолация от външната страна на стените, 

топлоизолация над таванска плоча, топлоизолиране на стените на подпокривното 

пространство, подмяна на дограмата на сградата, усилване и  ремонт на дървената 

покривна конструкция и подмяна и усилване на елементи от нея с провисване и 

загниване, извършени репарационни дейности на зоните с обрушена мазилка; 

възстановена отводнителната система на покрива на сградата, поставени са нови олуци, 

водосточни тръби и казанчета; подменени покривни обшивки от ламарина по бордове и 

около комините, доставен и монтиран   един брой котел водогреен на дърва и пелети, 

изградена  нова разпределителна мрежа на отоплителната инсталация; изградена  

централна бивалентна система за снабдяване с гореща вода;  доставени са  четири броя 

колектори, които са монтирани на покрива на сградата , доставени са  и бойлери, с 

необходимия обем, 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 избрания изпълнител по 

проекта за осъществяване на независим строителен надзор в строителството. 

 Дейностите по проекта бяха изпълнени в договорените срокове и за обекта бе 

издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Изпълнението на проекта стартира от датата на подписване на ДБФП на 

29.09.2016 год. и  ще приключи на 29.03.2019 год, с подаване на искане за оконча-

телно плащане.   

 

     


