
 

  

 

 
Този документ е създаден в рамките 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“, 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 13.04.2017 г., от 11:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация  

беше проведен  информационен ден  по повод стартирането на  проект: № 

BG16RFOP001-8.003-0016 „Подобряване на административния капацитет 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“ по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0016-С01,РД-

02-37-123 от 20.09.2016г. 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 8: „Техническа 

помощ“, по процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28-общини на малки 

градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“. 

В информационния ден взеха участие служители на общинска администрация и 

представители на местните медии и местната общественост. 

Ръководителят на проекта инж.Тонка Стоева, зам.-кмет на Община Малко Търново, 

представи екипа за управление на проекта, след което  с помощта на мултимедийна 

презентация запозна присъстващите с основните цели, предвидените дейности и 

очакваните резултати след  реализацията на проекта. 

Основната цел на проекта е повишаване  компетентността на общинските 

служители, пряко участващи в управлението и изпълнението на проекти по 

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

периферните райони“. Проектното предложение предвижда участие на служители от 

общинска администрация в програма за обмяна на опит и добри практики в областта на 

енергийната ефективност в страни от Северна и Централна Европа, както и на 

територията на Р България и участие на същите в семинар, конференции и др. събития, 

свързани с презентиране на възможностите и начини за прилагането и изпълнението на 

мерки за енергийна ефективност. Проектното предложение включва и задължителни 

дейности, а именно прилагане на мерки за информираност и публичност и управление 

на проекта. 
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Очакваните резултати от реализацията на проекта са да се повиши 

административния капацитет на служители на Община Малко Търново и да се подобри 

качеството в процеса на оценка, документиране и управление на проекти  по 

процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони”, чрез запознаване с 

основните понятия в областта на енергийната ефективност, мерките и методите за 

ефикасното използване на енергията.   

В изпълнение на предвидения график за изпълнение на проекта са избрани 

изпълнители за  Дейност „Участие в програми за обмен на опит и добри практики“  и 

Дейност „Публичност и визуализация. 

     Общата стойност на проекта е  22 908,00 лева.От тях: Европейско финансиране в 

размер на 19 471,80лева и Национално съфинансиране в размер на  3 436,20лева. 

    Изпълнението на проекта стартира на 20.09.2016г., като продължителността му 

съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 24 месеца и следва 

да приключи до 20.09.2018 г. 

 

   Организация на информационния ден за представяне на проекта беше 

осъществена от фирма „МЕДИАТОР 2010“ООД – изпълнител на дейност „Изпълнение  

на мерки по публичност и визуализация по проекта“. 


