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 „Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в общински административни сгради - гр.Тутракан” по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г.”, 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 Тутракан и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”  

 

ПРОЕКТ 

„Енергийна ефективност в общински  

административни сгради  

- гр. Тутракан” 
 

 

 

№ BG16RFOP001-2.001-0060-C01/15.09.2016г. 

Бенефициент: ОБЩИНА ТУТРАКАН 

Финансираща програма 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020” 

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

райони” 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони” 

 

Община Тутракан организира заключителна пресконференция и церемония по 

официално откриване на обекти, обновени по проект: „Енергийна ефективност в общински 

административни сгради -гр.Тутракан”. Събитието ще се проведе на 03.05.2019г. от 11.00 ч. 

в Заседателната зала в сградата на Община Тутракан. Церемонията ще се състои 

непосредствено след пресконференцията пред сградата на Община Тутракан. 

 

 Стойността на проекта е 1 848 894,20 лв., от които 1 789 374,20 лв, представляващи  

100% безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00 лв собствен принос на Община Тутракан. 

Средствата за безвъзмездна финансова помощ 1 789 374,20 лв се осигуряват в 

процентно съотношение съответно 85:15%, както следва: 

1 520 968.07 лв съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 

   268 406.13 лв национално съфинансиране.  

 

Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност в публични 

сгради - държавна собственост. 

 

Целта на пресконференцията е представяне на изпълнените дейности и постигнатите 

резултати по проекта, който Община Тутракан осъществи. Поканени са заинтересовани 

страни, медии и местната общественост. Участниците в проекта ще споделят проблемните 

моменти в изпълнението на дейности, както и начините за успешното им преодоляване. 

 

 

За допълнителна информация  

инж. Красимира Пейчева моб. 0879835809,  

Тутракан ул. „Трансмариска № 31  
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