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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

за проведена официална церемония „Откриване на обект“ 

 

 по ПРОЕКТ:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА 

МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 

НА УПБЗН ГР. МАЛКО ТЪРНОВО И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ 

СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“ 

ДБФП BG16RFOP001-2.002-0037-C01 

 

 

На 17.03.2021г. от 11:00 часа в гр. Малко Търново, ул. „Димитър Карагьозов“ 

пред Административна сграда на УПБЗН се състоя официална церемония „Откриване 

на обект“ по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново 

и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“.  

 На събитието присъстваха: г - жа Ивелина Василева - Председател на 

Парламентарната комисия по околната среда и водите в 44-ото Народно събрание, 

Комисар Васил Василев - Директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и 

защита на населението гр. Бургас, Главен инспектор Мавер Тодоров - началник РУ гр. 

Малко Търново към ОДМВР гр. Бургас, Николай Николаев -  началник Първа РСПБЗН 

гр. Бургас, Илиян Янчев - Кмет на Община Малко Търново, Председателят на 

Общински съвет Малко Търново, общински съветници, служители от УПБЗН гр. Малко 

Търново, служители от общинска администрация, доброволци от доброволно 

формирование - Малко Търново и други гости. 

По време на церемонията стана ясно, че е  подобрена  енергийна ефективност на 

Административната сграда на УПБЗН - гр. Малко Търново и на три многофамилни 

жилищни сгради с админстративни адреси: гр. Малко Търново, комплекс "Изток", бл. 

19, бл. 20 и бл. 25, което пряко допринася за намаляване на крайното потребление на 

енергия, емисиите на парникови газове, както и постигането на по-добра социално - 

битова среда в гр. Малко Търново. Постигната е основната цел на проекта: подобряване 

качеството на живот в град Малко Търново, подобряване  енергийната ефективност в 

малките градове в селските райони, което допринася за развитие на техния вътрешен 

потенциал и създава по - добри жилищни условия и възможности за подобряване на 

социалната сфера.  

След отслужения църковен водосвет от Отец Серафим, Кметът на община Малко 

Търново -  г-н Янчев, Директорът  на РДПБЗН гр. Бургас - г-н Васил Василев и г-жа 

Василева прерязаха лентата на обновената сграда и плиснаха  менче с вода. 
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Изпълнението на проекта стартира  на 25.02.2019г., като продължителността му 

съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 30 месеца и следва 

да приключи до 25.08.2021 година. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по процедура BG16RFOP001-

2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“. 

 Бенефициент по проекта е Община Малко Търново. Общата стойност на 

проекта е 1 194 054. 34 лева, от които: финансирането от Европейски фонд за 

регионално развитие  е в размер на 1 014 946.19 лева, а националното финансиране е в 

размер на 179 108.15лева. 


