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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:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ 

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДАТА НА 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „МВР- МАЛКО ТЪРНОВО“, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“ 

ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 
 

На 29.09.2016 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 № BG16RFOP001-2.001-0034-С01  за 

изпълнение на проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на Районно управление „МВР - Малко Търново”, гр. Малко 

Търново“. 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: 

 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. 
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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. 

 

Основна цел на проекта: 

Планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност 

на сградата на Районно управление "МВР- Малко Търново", което пряко ще 

допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за 

намаляване на емисиите на парникови газове в град Малко Търново– един от 

опорните центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Подобряването 

на енергийната ефективност има и много важен допълнителен ефект, свързан със 

създаването на нови работни места (най-вече за местните малки и средни 

предприятия от строителния сектор), конкурентоспособността, енергийната 

сигурност, адаптирането на градската среда към очакваните климатични промени, 

като крайният резултат е наличието на достъпни и атрактивни публични културни 

услуги. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна 

експлоатация на обществените сгради, което ще позволи устойчиво да продължи 

управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и 

допълнителни обществени услуги на населението и по този начин ще допринесат 

за намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. В тази връзка 

основна цел на проекта е подобряването на качеството на живот в град Малко 

Търново, част от периферните райони по отношение на намаляване на 

неравенствата между периферните и централните територии на страната. 

Подобряването на енергийната ефективност в малките градове в селските райони 

би спомогнало за развитие на техния вътрешен потенциал и би създало по-добри 

условия, както и възможности за по- качествени услуги в публичната сфера. Целта 

е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и в 

опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. 

Конкретни цели на проекта: 

 Достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата на Районно 

управление "МВР- Малко Търново", гр. Малко Търново. 
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 Намаляване на разходите за енергия в сградата на Районно управление 

"МВР- Малко Търново", гр. Малко Търново. 

 По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринесе за 

намаляване на крайното енергийно потребление и косвено - за намаляване 

на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на 

полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г. 

 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 предлагане на обществени услуги, не само за 

местното население, но също и за населението на околните периферни 

райони 

Дейности по проекта: 

Дейност 1:  Разработване на документации за обществени поръчки за избор на 

изпълнители на допустимите дейности по проекта - Инженеринг, Консултант по смисъла 

на ЗУТ, мерки за публичност и визуализация и одит 

 

Дейност 2:  Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на допустимите 

дейности по проекта - Инженеринг, Консултант по смисъла на ЗУТ, мерки за публичност и 

визуализация и одит 

Дейност 3: Изпълнение на "Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на сградата на Районно управление "МВР- Малко Търново" 

Дейност 4: Осъществяване на дейностите по Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване 

на оценка на съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на независим 

строителен надзор при изпълнение на "Инженеринг за реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районно управление "МВР- 

Малко Търново " 

Дейност 5: Изпълнение на мерки по публичност и визуализация и провеждане на 

информационна кампания по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност на сградата на Районно управление "МВР- Малко Търново " 
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Дейност 6: Одит на проекта 

 

Дейност 7: Дейности по организация и управление на проекта 

 

Дейност 8: Въвеждане на обекта в експлоатация 

Екипа за управление на проекта ще взаимодейства с РДНСК, ДНСК и експлоатационните 

дружества и ще инициира и следи за свикването на комисия с цел въвеждането на обекта в 

експлоатация. 

 

 

 

Общата стойност на проекта е 245 200,92 лв., разпределени както следва: 

- Европейски фонд за регионално развитие – 204 085,78 лв. 

- Национално финансиране – 36 015,14 лв. 

- Собствено финансиране – 5 100 лв. 

 

Проекта стартира на 29.09.2016 год. с подписване на договора за финансиране.  

Срока на изпълнение е 30 месеца, считано от датата на подписване на договора.  

Крайният срок за изпълнението му е 29.03.2019 год. 

 


