
                                                                     

На 03.05.2019г. Община Тутракан организира заключителна пресконференция и официална церемония по 

откриване на обекти, обновени по проект: „Енергийна ефективност в общински административни сгради -

гр.Тутракан”.  

Проектът се реализира по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-

С01/15.09.2016г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет по Процедура  

BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“,  Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна 

ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. 

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 848 894,20 лв., от които 1 789 374,20 лв представляват 100% 

безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00 лв собствен принос. Съфинансирането от Европейския фонд за 

регионално развитие е в размер на  85% от безвъзмездната финансова помощ, а 15 % е  националното 

съфинансиране.  

Целта на проекта е прилагане на мерки, които допринасят за постигане на по-високо ниво на енергийна 

ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградата на Общинска администрация на ул. 

„Трансмариска” № 31 и в административни делови сгради на ул. „Трансмариска” № 7 и ул. „Крепостта” № 47 в 

гр.Тутракан. 

В обхвата на проекта са осъществени дейности по инженеринг – проектиране, авторски надзор и 

строително-монтажни работи, оценка за съответствие на инвестиционните проекти, строителен надзор,  

информация и публичност, одит и управление на проекта. 

Обновени са сградата на Общинска администрация на ул. „Трансмариска” № 31 и  административна делова 

сграда на ул. „Крепостта” № 47 в гр.Тутракан - монтирана е нова дограма, положена е топлоизолационна система 

по фасади с минерална мазилка, топлоизолиране на покривите, подменени са котелната и отоплителна инсталации. 

В административна делова сграда на ул. „Крепостта” № 47 са извършени ремонтни работи и по покрива, 

ВиК и ел.инсталациите.Пред главния вход е монтирана платформа с цел осигуряване на достъпна среда. 

Екипът на проекта представи информация за изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. 

Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори от  членовете на екипа. 

Резултати от изпълнението на проекта: 
 Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – клас на енергопотребление „С“ в 

сградите; 

 Повишаване на енергийната ефективност в сградите с адрес: ул. „Трансмариска” № 31 и ул. „Крепостта” № 47 в 

гр.Тутракан. 

 Намаляване на разходите за енергия; 

 По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно 

потребление, както и косвено – до 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 с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите и  

рентабилна експлоатация на обществените сгради; 

 Предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и намаляване на темпа на миграция към по-

големите градове; 

 Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на 

обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони. 
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“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „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.”  

http://www.eufunds.bg/

