СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.003 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28 - ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ
ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”

ОБЩИНА
ПЕЩЕРА

1

Наименование на
операцията
(Operation name)

„Подкрепа за
подобряване на
административния
капацитет в Община
Пещера"

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Проектно предложение цели да
подобри административния капацитет
на Община Пещера чрез участие в
специализирано обучение и
2
конференции
в
областта
на
енергийната ефективност на сгради на
служители
на
общината,
представители
на
звената
за
подготовка и изпълнение на проекти
по процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, Приоритетна ос
2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните
райони“ на ОПРР 2014-2020 г. За
осъществяване на целта служителите,
участващи в звената за подготовка и
изпълнение на проектите
по
горепосочената процедура ще бъдат
разделени в две групи и всяка от тях
ще вземе участие в конференция в

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date )

Крайна дата
на проекта
(Operation
end date)

28.04.2016

28.02.2017

-1-

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

№

Наименование на
бенефициента
(Beneficiary name)

Дата на последна актуализация: 08/11/2016
Процент на
съфинансиране от ЕС
(Union cofinancing rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

57 366.86

85.00

Пещера

Държава

България

Категории
на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализац
ия
(Date of
last update
of the list
of
operations)

121

28.04.2016

страни от Северна и Централна
Европа; всички служители в звената
ще участват в едно общо обучение в
Р.България.Предвидените мерки в
проекта
за
повишаване
на
административния капацитет на тези
служители- участие в обучение, в две
конференции, включително усвояване
на добри практики,участие в дискусии,
наблюдение на място, посещение на
техническо изложение, са насочени
към подобряване на качеството и
ефективността
на
изпълнение,
управление, мониторинг, отчитане на
проектите
по
процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност в периферните райони”,
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на
ОПРР 2014-2020 г.
ОБЩИНА
ТУТРАКАН

2

„Подкрепа за
подобряване на
административния
капацитет в Община
Тутракан"

Проектно предложение цели да
подобри административния капацитет
на Община Тутракан чрез участие в
специализирано обучение
и 1
конференция
в
областта
на
енергийната ефективност на сгради на
служители
на
общината,
представители
на
звената
за
подготовка и изпълнение на проекти
по процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, Приоритетна ос
2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните
райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Всички
служители в звената ще участват в
една конференция. Предвидените
мерки в проекта за повишаване на
административния капацитет на тези
служители, включително усвояване на
добри практики, участие в дискусии,
наблюдение на място, посещение на
техническо изложение, са насочени

14.07.2016
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14.05.2017

31 861.88

85.00

гр.Тутракан;

България

121

14.07.2016

към подобряване на качеството и
ефективността
на
изпълнение,
управление, мониторинг, отчитане на
проектите
по
процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност в периферните райони”,
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на
ОПРР 2014-2020 г.
ОБЩИНА
НИКОПОЛ

3

"Региони в растеж
подобрява
административния
капацитет на Община
Никопол"

За подготовка и реализиране на
проектните предложения финансиране
по тази процедура е необходимо
подобряване на административния
капацитет
на
служителите
на
общината,
които
участват
в
администрирането
им
с
цел
качествено и срочно изпълнение на
проектните
им
предложения.
Повишаване на административния
капацитет на екипите за подготовка и
изпълнение на проекти по процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност в периферните райони”,
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на ОПРР 20142020
г.,
които
Общинска
администрация Никопол разраби и
подаде, чрез обучения за поефективно и ефикасно изпълнение на
професионалните им задължения.
Подобряване на качеството на
човешките ресурси и повишаване
квалификацията на служителите чрез
обучения. Ще бъдат включени
дейности по осигуряване на мерки и
конкретни задачи, фокусирани към
доброто управление, изпълнение,
контрол и отчетност на проектите.

08.09.2016
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08.11.2018

23 148.00

85.00

гр.Никопол;

България

121

08.09.2016

ОБЩИНА
ЕЛХОВО

Подобряване на
административния
капацитет в община
Елхово.

Проектното предложение на община
Елхово е насочено към подобряване
на административния капацитет на
работещите в общината служители,
чрез участие в програми за обмен на
опит
и
добри
практики
специализирани обучения, обмяна на
опит и участие в конференции в
областта на енергийната ефективност
в страни от Северна и Централна
Европа, както и на територията на
Р България. В обученията ще вземат
участие само за служители на
общината участващи в екипите за
подготовка и изпълнение на проекти
по процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, Приоритетна ос
2
„Подкрепа
за
енергийна
ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на ОПРР 20142020 г., а темите на конкретните
обучение ще бъдат свързани
с
изпълнението на дейности по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“.·

17.09.2016

17.09.2019

28 669.79

85.00

гр.Елхово;

България

121

17.09.2016

ОБЩИНА
МАЛКО
ТЪРНОВО

"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 20142020 г., свързана с
прилагане на мерките
за енергийна
ефективност"

Проектното предложение предвижда
участие на служителите от общинска
администрация Малко Търново в
програма за обмяна на опит и добри
практики в областта на енергийната
ефективност в страни от северна или
централна Европа и участие на
същите в семинар, конференции и др.
събития, свързани с презентиране на
възможностите и
начините
за
прилагането и изпълнението на мерки
за енергийна ефективност. Проектното
предложение
включва
и
задължителните дейности, а именно
прилагане на мерки за информираност
и публичност и управление на

20.09.2016

20.09.2018

22 908.00

85.00

гр.Малко
Търново;

България

121

20.09.2016

4

5
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проектното предложение.
ОБЩИНА
ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО

"Подобряване на
административния
капацитет на
служителите в
общинска
администрация
Генерал Тошево при
изпълнение на проекти
по Приоритетна ос 2 на
ОП Региони в растеж
2014 - 2020"

Проектното предложение предвижда
повишаване на административния
капацитет
на
служителите
от
Общинска администрация Генерал
Тошево, работещи по подготовката и
изпълнението
на
проекти
по
процедура
BG16RFOP001-2.001
"Енергийна
ефективност
в
периферните райони". Включване на
екипите за управление на проекти в
програми за обмен на опит и добри
практики - участия в обучения,
семинари, работни групи по теми,
свързани с изпълнението на дейности
по Приоритетна ос 2: "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони".
Обученията ще бъдат свързани с
конкретното изпълнение на проектите,
подадени от Община Генерал Тошево,
подадени
по
горепосочената
процедура. Темите за участие ще
бъдат идентифицирани в процеса на
изпълнение на Договора за БФП.

20.09.2016

20.09.2019

25 902.74

85.00

гр.Генерал
Тошево;

България

121

20.09.2016

Община
Златоград

Подобряване на
административния
капацитет на Община
Златоград при
реализиране на
проекти за енергийна
ефективност

Настоящото проектно предложение е
свързано с обмяна на опит и добри
практики в сферата на енергийната
ефективност,
чрез
участие
на
общински служители в работни срещи,
организирани в допустимите страна от
Северна или Централна Европа
(Германия, Австрия или Дания).
Проектът предвижда 12 служители на
общината, участващи в екипите за
подготовка и изпълнение на проектите
по процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, да вземат
участие в работни срещи, чиито
конкретните
теми
ще
бъдат
идентифицирани в процеса на

20.09.2016

20.09.2017

27 028.80

85.00

гр.Златоград;

България

121

20.09.2016

6

7
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изпълнение на договора за БФП.

ОБЩИНА
КОЗЛОДУЙ

"Бюджетна линия за
повишаване на
административния
капацитет на
служителите на
Община Козлодуй"

Основните дейности по проекта са: 1.
Участие в програми за обмен на опит
и добри практики - специализирани
обучения, обмяна на опит и участие в
конференции
в
областта
на
енергийната ефективност в страни от
Северна и Централна Европа, както и
на територията на РБългария; 2.
Разходи
за
публичност
и
визуализация;
3.
Разходи
за
организация
и
управление.
Очакваните
резултати
от
изпълнението
на
проекта
са
общинските служители да повишат
своя капацитет и компетенции за
планиране и изпълнение на мерки за
енергийна
ефективност
и
възобновяема енергия чрез участие в
обмяна на опит, добри практики и
семинари.

26.09.2016

26.05.2018

35 323.82

85.00

гр.Козлодуй;

България

121

26.09.2016

Подобряване на
административния
капацитет на община
Разлог - бенефициент
по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за
енергийна ефективност
в опорни центрове в
периферните райони“
на ОПРР 2014-2020 г.

Проектът включва дейности за
повишаване на капацитета на екипа на
Община Разлог за разработване и
изпълнение
на
проекта
по
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на
ОПРР 2014-2020 г. чрез участие
в програми за обмен на опит и добри
практики - специализирани обучения,
обмяна на опит и участие в
конференции
в
областта
на
енергийната ефективност в страни от
Северна и Централна Европа, както и

26.09.2016

26.03.2018

39 239.67

85.00

гр.Разлог;

България

121

26.09.2016

8

ОБЩИНА
РАЗЛОГ

9
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на територията на РБългария

Община
Сандански

"Участие в програми за
обмен на опит и добри
практикиспециализирани
обучения и участие в
конференции в
областта на
енергийната
ефективност на
служители от общинска
администрация
Сандански"

Проектното предложение е свързано с
участие на работна група от
служители
на
общинска
администрация Сандански, участващи
в екипите за подготовка и изпълнение
на
проекти
по
процедура
BG16RFOP001-2.001"Енергийна
ефективност в периферните райони"
, Приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони" на
ОПРР 2014-2020 г., в програми за
обмен на опит и добри практики специализирани обучения, обмяна на
опит и участие в конференции в
областта на енергийната ефективност
в страни от Северна и Централна
Европа, както и на територията на
Република България.

26.09.2016

26.09.2017

50 668.12

85.00

гр.Сандански;

България

121

26.09.2016

ОБЩИНА
КАРНОБАТ

"Подобряване на
административния
капацитет на Община
Карнобат за успешно
изпълнение на
проектни предложения
за енергийна
ефективност"

Проектно
предложение
включва
обмен на опит и добри практики, които
по същество представляват участия в
обучения, семинари, работни групи и
др. в Германия, Чехия и България.
Тези форуми ще имат важно значение
за ефективното и рационално
използване на публичните средства и
постигане
на
желания
ефект.
Повишаването на административния
капацитет се явява присъща дейност,
предхождаща
и
съпътстваща
осъществяването на проектите по
енергийна
ефективност.
В тази връзка се предвижда да се
организират различни обучителни
мероприятия в страни, в които типът
строителство и опита на местните
общности
в
санирането
и
подобряването
на
енергийната

26.09.2016

26.09.2017

57 430.38

85.00

гр.Карнобат;

България

121

26.09.2016

10

11
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ефективност е продължителен и
успешен процес. Предвиждат се още и
различни други проявни форми на
обучение,
свързани
пряко
с
реализацията
на
енергийната
ефективност
и
в
България.
Темите ще са конкретно свързани с
изпълнението
на
проекти
по
процедурата: "Енергийна ефективност
в периферните райони" и няма да
дублират общи обучения, провеждани
по линия на други програми/проекти.
Община
Свиленград

Повишаване на
административния
капацитет на
служители на община
Свиленград във
връзка с изпълнение
на проекти за
"Енергийна
ефективност"

Проектното предложение цели да
подобри административния капацитет
на община Свиленград. Това ще бъде
постигнато чрез участие в програми за
обмен на опит и добри практикиспециализирани обучения и участия в
конференции
в
областта
на
енергийната ефективност в страни от
Северна и Централна Европа, както и
на територията на РБългария.

28.09.2016

28.09.2019

43 978.00

85.00

гр.
Свиленград;

България

121

28.09.2016

ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

Подобряване на
административния
капацитет на Община
Провадия за
изпълнение на проекти
по Приоритетна ос 2
„Подкрепа за
енергийна ефективност
в опорни центрове в
периферните райони“
на ОПРР 2014-2020 г.

Чрез настоящия проект се предлага
повишаване капаците на служителите
за администриране на проектите,
заимстването ма добри практики и
прилагането им на местно ниво.
Предвижда се това да се реализира
чрез два модула, а именно:
Модул 1. Надграждащо обучение за
служителите
в
общинска
администрация
Провадия,
за
изпълнение
на
проектите
по
Процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните
райони“;
и
Модул 2: Обмен на опит и добри
практики областта на енергийната
ефективност.
Настоящата схема се явява точно на
място и точно на време за да запълни
празнотите в знанията и уменията и да
се получи по-широк обмен на

29.09.2016

29.05.2018

42 773.45

85.00

гр.Провадия;

България

121

29.09.2016

12

13
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информация и опит при прилагането
на енергоспестяващи мерки.

ОБЩИНА
БЕРКОВИЦА

Подобряване на
административния
капацитет в Община
Берковица

Повишаване на административния
капацитет на служителите на Община
Берковица, участници в подготовката
и изпълнението на проекти по
процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, Приоритетна ос
2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните
райони“ на ОПРР 2014-2020 г. относно
енергийната ефективност в сградите,
мониторинг и управление на процеса
на внедряване на мерки за енергийна
ефективност и отчитане; проучване на
добри европейски практики в областта
на модернизация и реконструкция на
съществуващи сгради,
устойчиво
строителство
и
реконструкция;
наблюдение на място на обновени
сгради с висок и среден енергиен
клас; обмяна на опит с други
администрации
и
участници;
обсъждане и анализиране на различни
решения и иновативни методи за
постигането на висок клас на
енергийна ефективност на сградите.

30.09.2016

30.03.2019

33 995.07

85.00

гр.Берковица;

България

121

30.09.2016

ОБЩИНА
СЕВЛИЕВО

Повишаване
капацитета на
служителите на община
Севлиево за
подготовка и
управление на проекти
по процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност в
периферните райони”
по ОПРР 2014-2020, с
оглед пълноценното

Основната
цел
на проектното
предложение
е
насочена
към
повишаване
административния
капацитет на служителите, ангажирани
с разработването и изпълнението на
проекти по процедура BG16RFOP0012.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони” по ОПРР 20142020, с оглед пълноценното прилагане
на политиките за подобряване на
енергийната ефективност и разумното
използване
на
енергията.
Предвидените дейности са свързани с

03.10.2016

03.02.2020

50 109.95

85.00

Гр. Севлиево;

България

121

03.10.2016

14

15
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ОБЩИНА
ТРОЯН

16

ОБЩИНА
КРУМОВГРА
Д

17

прилагане на
политиките за
подобряване на
енергийната
ефективност и
разумното използване
на енергията

участие в специализирани обучения,
семинари,
работни
групи,
осъществяване на работни посещения
с цел обмяна на опит и добри
практики, институционално укрепване.
.

„Подкрепа за
подобряване на
административния
капацитет в Община
Троян в областта на
енергийната
ефективност"

Проектно предложение цели да
подобри административния капацитет
на Община Троян чрез участие в
специализирано обучение
и 2
конференции, в т.ч. семинари, в
областта на енергийната ефективност
на сгради на служители на общината,
представители
на
звената
за
подготовка и изпълнение на проекти
по процедура BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”, Приоритетна ос
2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните
райони“ на ОПРР 2014-2020 г.

03.10.2016

03.07.2017

58 622.65

85.00

гр.Троян;

България

121

03.10.2016

Подобряване на
административния
капацитет на Община
Крумовград за успешно
изпълнение на
проектите за енергийна
ефективност

Участието на служителите в обучения,
семинари и работни групи ще
предостави на екипите възможност за
обмен на добри практики, свързани с
изпълнението на мерки за повишаване
на енергийната ефективност на
сгради.
В тази връзка се предвижда да се
организират различни обучителни
мероприятия: едно на територията на
България и едно в чужбина (в страна
от Северна или Централна Европа). В
тези страни типът строителство и
опитът на местните общности в
санирането и подобряването на
енергийната
ефективност
е
продължителен и успешен процес.
Темите ще са конкретно свързани с
изпълнението
на
проекти
по
процедурата: "Енергийна ефективност
в периферните райони" и няма да

04.10.2016

04.10.2017

23 948.80

85.00

гр.
Крумовград;

България

121

04.10.2016
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дублират общи обучения, провеждани
по линия на други програми и проекти.
Те ще бъдат насочени към обмен на
опит и добри практики, представяне
на сгради с висока енергийна
ефективност и/или представяне на
най-добри практики и примери за ново
строителство и ремонт, представяне
на иновативни материали и техния
принос за постигане на висок клас на
енергийна eфективност на сградата и
др.
ОБЩИНА
ПОМОРИЕ

Мерки за повишаване
капацитета на
служителите в Община
Поморие при
управлението на
проекти в областта на
енергийната
ефективност

Настоящото проектно предложение
включва дейности, насочени към
постигането на значими и устойчиви
резултати
в
управлението
и
изпълнението
на
проекти
по
процедура
BG16RFOP001-2.001
„Енергийна
ефективност
в
периферните райони”.. Предстоящите
обучения са с обновена програма и ще
представят най-актуалните новости.
Семинарите в Северна и Централна
Европа са изключително добре
организирани,
предоставяйки
в
максимален обем теоретичната и
практическата
подготовка,
необходима при изпълнението на
проекти.
Предвид
това,
че
продължителността им често е повече
от 1 ден, ще наложи необходимостта
от
осигуряване
на
нощувки,
командировъчни и пътни разходи.

07.10.2016

07.10.2017

41 154.95

85.00

гр.Поморие;

България

121

07.10.2016

ОБЩИНА
ЧЕРВЕН
БРЯГ

Повишаване
административния
капацитет на
служителите от
Община Червен бряг за
успешно изпълнение
на проекти,
финансирани по
Приоритетна ос 2

Предстоящите участия в програми за
обмен на опит и добри практики специализирани
обучения,
конференции ще
спомогнат
в
изграждането
на
модерна
администрация
чрез
повишен
капацитет на служителите в областта
на енергийната ефективност. Добрите
практики показват, че след участие в

10.10.2016

10.04.2019

44 358.80

85.00

гр.Червен
бряг;

България

121

10.10.2016

18

19
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Община
Самоков
20

„Подкрепа за
енергийна ефективност
в опорни центрове в
периферните райони“
на ОПРР 2014-2020 г.

семинари, обучения, конференции и
работни срещи се повишава, както
професионалната компетентност, така
е
личната
ефективност
на
служителите, като те придобиват
необходимите знания, подобряват
комуникацията между отделите и
дирекциите в самата администрация, а
също така и координацията със
служителите от другите общини в Р
България.
Проведените
работни
срещи, семинари и обучения в
страната и Европа имат за цел:
- да се изгради екипна ефективност
чрез
усъвършенстване
на
практическите умения свързани с
подадените проектни предложения за
енергийна ефективност в жилищния
сектор и тази на обществените сгради;
мониторинг и управление на
процеса на внедряване на мерки за
енергийна ефективност и отчитане;
проучване на добри европейски
практики в областта на модернизация
и реконструкция на съществуващи
сгради,
устойчиво строителство и
реконструкция; наблюдение на място
на обновени сгради с висок и среден
енергиен
клас;
обсъждане и анализиране на
различни решения и иновативни
методи за постигането на висок клас
на
енергийна
ефективност
на
сградите.

Подобряване на
административния
капацитет на община
Самоков

Проектът е насочен към подобряване
на административния капацитет на
община Самоков в областта на
енергийната ефективност чрез участие
на служителите на администрацията,
ангажирани
с
подготовка
и
управление на проекти в тази сфера
по прoцедура BG16RFOP001-2.001
"Енергийна ефективност в опорни

13.10.2016

- 12 -

13.10.2018

45 150.00

85.00

гр.Самоков;

България

121

13.10.2016

центрове в периферните райони" по
ОПРР 2014-2020, в семинари, обмяна
на опит и добри практики с други
държави, обучения и семинари.
ОБЩИНА
БОТЕВГРАД

21

Мерки за
максимизиране на
административния
капацитет на Община
Ботевград в сферата
на енергийната
ефективност

Настоящото проектно предложение
предвижда участие в общо четири
събития,
представляващи
специализирани обучения, семинари и
конференции по темите засягащи
прилагането на мерки за енергийна
ефективност във връзка с проекти по
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“на
ОПРР
2014-2020
г.“
Обученията,
семинарите
и
конференциите ще бъдат специално
подготвени и внимателно подбрани,
за да посрещнат нуждите на община
Ботевград
по
отношенние
на
повишаване на административния
капацитет на ангажираните по тези
проекти
служители.
Екипът, отговарящ за дейността по
подготовка и управление на проектите
по тази Приоритетна ос ще получи
ценни
специализирани
знания,
допълващи
и
обогатяващи
професионаления опит на неговите
членове. Цели се повишаване на
цялостния капацитет на общинската
администрация на община Ботевград,
с което да се постигане максимална
ефективност при управлението на
настоящите и бъдещите проекти за
въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сгради от жилищната,
културната,
държавната,
образователната
и
общинската
инфраструктура.

18.10.2016
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18.10.2020

51 200.00

85.00

гр.Ботевград;

България

121

18.10.2016

ОБЩИНА
МЕЗДРА

Повишаване на
административния
капацитет на
служители от Община
Мездра във връзка с
изпълнение на проекти
за ЕЕ по Приоритетна
Ос 2 на ОПРР 2014-2020

Настоящото проектно предложение е
насочено
към
повишаване
на
капацитета
на
Общинска
администрация Мездра във връзка с
подготовката и изпълнението на
инфраструктурни проекти на Община
Мездра по Приоритетна Ос 2 на ОПРР
2014-2020.
Проекта
предвижда
обучение на 18 броя служители в
РБългария и в една страна от Северна
и Централна Европа. Предвижда се
провеждане на 2 броя обучения,
семинара, работни групи, обмяна на
опит в областта на ЕЕ. След
приключване
на
предвидените
дейности
по
проекта
административния
капацитет
на
Общинска администрация ще бъде
подобрен и обогатен в посока
прилагане на мерки за ЕЕ.

19.10.2016

19.04.2019

42 302.31

85.00

гр.Мездра;

България

121

19.10.2016

ОБЩИНА
ДЕВИН

Подобряване на
административния
капацитет в община
Девин

С реализиране на проекта ще се
повиши административния капацитет
на
служители
от
Общинска
администрация - Девин, пряко
ангажирани
с
подготовката
и
изпълнението
на
проекти
по
приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийната ефективност в опорни
центрове в периферните райони" на
Оперативна програма "Региони в
растеж" 2014-2020г. , процедура
BG16RFOP001-2.001
"Енергийна
ефективност в периферните райони",
което от своя страна ще допринесе за
качественото
изпълнение
на
проектните предложения на община
Девин. Предвижда се служителите да
вземат участие в проучване на добри
европейски практики и обмяна на опит
в
областта
на
енергийната
ефективност в една от допустимите
страни от Северна и Централна
Европа.

24.10.2016

24.10.2017

26 895.47

85.00

гр.Девин;

България

121

24.10.2016

22

23
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ОБЩИНА
НОВА
ЗАГОРА

Надграждане на знания
за енергийна
ефективност

Проектното предложение предвижда
обучение на служители на Община
Нова Загора, пряко свързани с
подготовката и изпълнението на
проекти по процедура BG16RFOP0012.001 "Енергийна ефективност в
периферните райони", Приоритетна ос
2 "Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните
райони" на ОП „Региони в растеж 20142020”

26.10.2016

26.10.2019

52 642.33

85.00

Нова Загора;

България

121

26.10.2016

ОБЩИНА
ПОПОВО

Подобряване на
административния
капацитет на Община
Попово с цел
реализация на проекти
по приоритетна ос 2 на
ОП "Региони в растеж
2014-2020" за подкрепа
на енергийната
ефективност в гр.
Попово.

Настоящото проектно предложение
включва участие на служители от
Община Попово, включени в екипите
за управление на проекти по
приоритетна ос 2 „Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни
центрове в периферните райони“ на
ОП "Региони в растеж 2014-2020 г." в
програми за обмен на опит и добри
практики - специализирани обучения,
обмяна на опит и участие в
конференции
в
областта
на
енергийната ефективност в страни от
Северна и Централна Европа, както и
на
територията
на
Република
България.

08.11.2016

08.11.2018

66 584.00

85.00

гр.Попово;

България

121

08.11.2016

24

25
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Operation name

Operation summary

% of EC
cofinancing

Municipality of
Peshtera

"Support for
improving the
administrative
capacity of the
Municipality of
Peshtera"

This project proposal aims at
improving the administrative capacity
of Municipality of Peshera through
participation in specialized training
and 2 conferences in the field of
energy efficiency in buildings of
municipal employees, part of the
teams responsible for the preparation
and implementation of projects under
procedure
BG16RFOP0012.001"Energy efficiency in peripheral
areas", Priority Axis 2"Energy
efficiency support in focal points in
peripheral areas“ under OPRD 20142020.

28.04.2016

28.02.2017

57 366.86

85.00

Peshtera

Bulgaria

121

28.04.2016

Municipality of
Tutrakan

"Support for
improving the
administrative
capacity of the
Municipality of
Tutrakan"

The project proposal aims at
improving Tutrakan Municipality’s
administrative
capacity through
participation of its employees,
representatives of units, responsible
for
the
preparation
and
implementation of projects under
procedure
BG16RFOP001-2.001
‘Energy efficiency in peripheral

14.07.2016

14.05.2017

31 861.88

85.00

Tutrakan

Bulgaria

121

14.07.2016

Beneficiary name

№

total eligible
expenditure.Total
Eligible Costs Granted
for the Operation

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 8 TECHNICAL ASSISTANCE
INFORMATION FOR GRANT AWARDED UNDER PROCEDURE
BG16RFOP001-8.003 "BUDGET LINE 28 - MUNICIPALITIES OF SMALL CITIES 4TH LEVEL, UNDER THE NATIONAL
CONCEPT OF SPATIAL DEVELOPMENT”

1

2

Operation
start date

Operation
end date
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Location of
operation

Country

Category of
intervention

Date of last
update of the list
of operations

areas’, Priority Axis 2 ‘Support for
Energy Efficiency in support centers
in peripheral areas’ of OPRR 20142020, in a conference in the field of
energy efficiency of buildings. All
employees in the units will take part
in one conference.
Nikopol
Municipality

"Regions in
growth improve
the administrative
capacity of the
municipality of
Nikopol"

Preparation and implementation of
project proposals for funding this
procedure is necessary to improve
the capacity of municipal officials
involved in their administration in
order to quality and timely execution
of the project proposals. Increasing
the administrative capacity of the
teams to prepare and implement
projects under the procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy
efficiency in peripheral areas" Priority
Axis 2 "Support for energy
effectiveness in supporting centers in
outlying areas "of OPRD 2014-2020,
Municipal Administration of Nikopol
devel handed by training more
efficient and effective performance of
their professional duties. Improving
the quality of human resources and
qualification of employees through
training. Will include activities
assurance measures and specific
tasks focused on good governance,
implementation, monitoring and
reporting of projects.

08.09.2016

08.11.2018

23 148.00

85.00

Nikopol

Bulgaria

121

08.09.2016

Municipality of
Elhovo

Improving
administrative
capacity in the
Municipality of
Elhovo.

The project proposal of the
municipality of Elhovo is aimed at
improving the administrative capacity
of workers in the municipality
employees through participation in
programs for exchange of experience
and good practices - specialized
training, exchange of expertise and
participation in conferences in the
field of energy efficiency in the

17.09.2016

17.09.2019

28 669.79

85.00

Elhovo

Bulgaria

121

17.09.2016

3

4
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countries of North and Central
Europe,and
the
territory
of
Bulgaria. In the trainings will take part
only for municipal employees
involved in the teams for preparation
and implementation of projects under
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy efficiency in peripheral
areas" Priority Axis 2 "Support for
energy effectiveness in supporting
centers in outlying areas "of OPRG
2014-2020, and the topics of specific
training will be linked to the
implementation of activities under
Priority Axis 2:" Support for energy
efficiency support centers in outlying
areas. "
Municipality
Malko Tarnovo

"Raising the
competence of
the employees of
the municipality
of Malko Tarnovo
beneficiary under
Priority Axis 2"
Support for
energy efficiency
support centers
in outlying areas
"of OPRD 20142020 related to
the
implementation of
energy efficiency
measures"

The project proposal envisages the
participation of employees of the
municipal administration in Malko
Tarnovo for an exchange of
experiences and good practices for
energy efficiency in the countries of
northern and central Europe and
participation
in
seminars,
conferences and other. events related
to the presentation of opportunities
and ways of implementation and
enforcement of energy efficiency
measures. The project proposal
includes mandatory activities, namely
the implementation of measures for
information and publicity and
management of the project proposal

20.09.2016

20.09.2018

22 908.00

85.00

Malko Tarnovo

Bulgaria

121

20.09.2016

General
Toshevo
Municipality

"Improving the
capacity of staff
in municipal
administration
General Toshevo
in implementing
projects under
Priority Axis 2 of
the OP “Regions

The project proposal envisages
increasing the administrative capacity
of the employees of the Municipal
Administration General Toshevo,
working on the preparation and
implementation of projects under the
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy Efficiency in outlying areas."
Including the project management

20.09.2016

20.09.2019

25 902.74

85.00

General
Toshevo

Bulgaria

121

20.09.2016

5

6
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in Growth” 20142020"

teams in programs for exchange of
experience and good practices participation in trainings, seminars,
workshops on topics related to the
implementation of activities under
Priority Axis 2: "Support for energy
efficiency in main centers in outlying
areas." The trainings will be
connected
to
the
concrete
implementation of the projects
submitted by the Municipality of
General Toshevo under the above
procedure. Topics of interest will be
identified during the implementation
of the Treaty on the grant.

Municipality of
Zlatograd

Improve the
administrative
capacity of the
Municipality of
Zlatograd in the
implementation of
energy efficiency
projects

This project proposal is related to the
exchange of experience and good
practices in the field of energy
efficiency through the participation of
municipal officials in work meetings,
organized in the admissible countries
from Northern or Central Europe
(Germany, Austria or Denmark). The
project
envisages
municipal
employees involved in the teams for
preparation and implementation of the
projects
under
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy
efficiency in peripheral areas" to
participate in the working meetings
whose specific topics will be
identified in the process of execution
of the grant aid funding contract.

20.09.2016

20.09.2017

27 028.80

85.00

Zlatograd

Bulgaria

121

20.09.2016

Municipality of
Kozloduy

"Budget line to
increase the
capacity of the
staff of the
municipality of
Kozloduy"

The project "Budget line to increase
the capacity of the staff of the
municipality of Kozloduy" foresee
employees of Kozloduy Municipality
to increase their capacity in the field
of
energy
efficiency.
Target group of the project are 11
municipal officials directly involved in
the
preparation
and
/
or
implementation and management of

26.09.2016

26.05.2018

35 323.82

85.00

Kozloduy

Bulgaria

121

26.09.2016

7

8
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project proposals under Priority Axis
2 "Support for energy efficiency
support centers in outlying areas"
procedure
BG16RFOP001-2.001
Energy Efficiency in outlying areas of
Operational programme "Regions in
growth
2014-2020
'
MUNICIPALITY
OF RAZLOG

Improving the
administrative
capacity of the
municipality of
Razlog in its
capacity of a
beneficiary under
priority axis 2
"Support for
energy efficiency
in the support
centers in the
periheral areas“
of the OPRR
2014-2020

The project includes activities to
enhance the capacity of the team of
Municipality of Razlog which develop
and implement the project under
Priority Axis 2 "Support for Energy
Efficiency support centers in
peripheral areas" of the OPRD 20142020 through participation in
programs for exchange of experience
and practices - specialized training,
exchange
of
expertise
and
participation in conferences in the
field of energy efficiency in the
countries of Northern and Central
Europe as well as on the territory of
Bulgaria

26.09.2016

26.03.2018

39 239.67

85.00

Razlog

Bulgaria

121

26.09.2016

Municipality of
Sandanski

"Participation in
programs for
exchange of
experience and
good practicesspecialized
training and
participation in
conferences in
the field of energy
efficiency to
employees of
municipal
administration
Sandanski"

The project proposal is linked to the
participation of the working group of
officials
of
the
municipal
administration
Sandanski,
participating teams for preparation
and implementation of projects under
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy efficiency in peripheral
areas" Priority Axis 2 "Support for
energy efficiency support centers in
outlying areas" of OPRD 2014-2020, in
programs for exchange of experience
and good practices - specialized
training, exchange of expertise and
participation in conferences in the
field of energy efficiency in the
countries of Northern and Central
Europe as well in the Republic of
Bulgaria.

26.09.2016

26.09.2017

50 668.12

85.00

Sandanski

Bulgaria

121

26.09.2016

9

10
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Karnobat
Municipality

"Improving the
administrative
capacity of
Karnobat
municipality for
the successful
implementation of
proposals for
energy efficiency"

Project proposal involves the
exchange of experiences and good
practices that essentially constitute
participation in trainings, seminars,
workshops and more in Germany,
Czech Republic and Bulgaria. These
forums will play an important role in
the effective and efficient use of
public resources and achieve the
desired
effect.
Increasing
administrative capacity is an inherent
activity preceding and accompanying
the implementation of energy
efficiency
projects.
In regards of this is expected to
organize various training activities in
the countries in which the type of
construction and experience of local
communities in renovating and
improving energy efficiency is a
lengthy and successful process. To
provide more and various other
manifestations of training directly
related to the implementation of
energy efficiency in Bulgaria.
The topics are specifically related to
the implementation of projects under
the procedure: "Energy efficiency in
peripheral areas" and will not
duplicate general trainings conducted
under other programs / projects.

26.09.2016

26.09.2017

57 430.38

85.00

Karnobat

Bulgaria

121

26.09.2016

Svilengrad
Municipality

Increasing the
administrative
capacity of
officials of the
Svilengrad
municipality in
connection with
"Energy
Efficiency"
projects

The project proposal aims to improve
the administrative capacity of
Svilengrad municipality. This will be
achieved through participation in
programs for exchange experience
and good practice- specialized
training
and
participation
in
conferences in the field of energy
efficiency in the countries of Northern
and Central Europe as well as on the
territory of Bulgaria.

28.09.2016

28.09.2019

43 978.00

85.00

Svilengrad

Bulgaria

121

28.09.2016

11

12
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Municipality
Provadia

Improve the
administrative
capacity of the
municipality of
Provadia for
Implementation of
projects under
Priority 2
"Support for
energy efficiency
support centers
in outlying areas"
of OPRD 20142020.

Through this project proposes to
improve capacity of staff to
administer the projects, borrowing ma
best practices and applying them
locally. It is envisaged that this be
achieved through two modules,
namely:
Module 1. module upgrade training for
municipal administration Provadia, for
implementing projects Procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy
efficiency in peripheral areas";
Module 2: Exchange of experiences
and best practices on energy
efficiency.
This scheme is the right place and
right time to fill the gaps in knowledge
and skills and to get a wider exchange
of information and experience in the
implementation of energy saving
measures.

29.09.2016

29.05.2018

42 773.45

85.00

Provadia

Bulgaria

121

29.09.2016

MUNICIPALITY
OF
BERKOVITSA

Improving the
administrative
capacity of
Berkovitsa
Municipality

Inproving the administrative of
Municipality
of
Berkovitsa,
participants in the preparation and
implementation of projects under
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy efficiency in peripheral
areas" Priority Axis 2 "Support for
energy efficiency support centers in
outlying areas" on energy efficiency
in
buildings,
monitoring
and
management of the process of
implementing
energy
efficiency
measures and reporting; study of best
practices in the field of modernization
and reconstruction of existing
buildings, sustainable construction
and reconstruction; monitoring the
location of renovated buildings with
high and medium energy class;
exchange of experience with other
governments
and stakeholders;
discussion and analysis of various

30.09.2016

30.03.2019

33 995.07

85.00

Berkovitsa

Bulgaria

121

30.09.2016

13

14
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solutions and innovative methods for
achieving high energy efficiency class
of buildings.
Municipality
Sevlievo

Increasing the
capacity of the
staff of the
municipality of
Sevlievo engaged
in the
development and
implementation of
projects under
the procedure
BG16RFOP0012.001 "Energy
efficiency in
peripheral areas"
OPRD 2014-2020
in order to
achieve effective
implementation of
policies to
improve energy
efficiency and
rational use of
energy

The main objective of the project
proposal is aimed at increasing the
administrative capacity of employees
engaged in the development and
implementation of projects under the
procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy efficiency in peripheral
areas" OPRD 2014-2020 in order to
achieve effective implementation of
policies to improve energy efficiency
and rational use of energy. Planned
activities related to participation in
specialized
training,
seminars,
workshops, conducting working visits
to exchange experiences and best
practices, institutional strengthening.
2014-2020.

03.10.2016

03.02.2020

50 109.95

85.00

Sevlievo

Bulgaria

121

03.10.2016

Municipality of
Troyan

"Support for
improvement of
Troyan
Municipality's
administrative
capacity in the
field of energy
efficiency"

This project proposal aims at
improving the administrative capacity
of Municipality of Troyan through
participation in specialized training
and 2 conferences, incl. seminars, in
the field of energy efficiency in
buildings of municipal employees,
part of the teams responsible for the
preparation and implementation of
projects
under
procedure
BG16RFOP001-2.001"Energy
efficiency in peripheral areas",
Priority Axis 2"Energy efficiency
support in focal points in peripheral
areas“ under OPRG 2014-2020.To
achieve this objective employees will
be divided in 2 groups, each of them

03.10.2016

03.07.2017

58 622.65

85.00

Troyan

Bulgaria

121

03.10.2016

15

16
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will take part in conference in
countries from North and Central
Europe,also all of them will participate
in a common training, conducted in
Bulgaria.

KRUMOVGRAD
MUNICIPALITY

Improve the
administrative
capacity of the
Municipality of
Krumovgrad for
the successful
implementation of
energy efficiency
projects

Employee participation in seminars
and workshops will provide the teams
an opportunity to exchange good
practices
related
to
the
implementation of measures to
increase the energy efficiency of
buildings.
In this regard is expected to organize
various training events: one in
Bulgaria and one abroad (in a country
of Northern or Central Europe). In
these countries, the type of
construction and experience of local
communities in renovating and
improving energy efficiency is a
lengthy and successful process.
The topics are specifically related to
the implementation of projects under
the procedure: "Energy efficiency in
peripheral areas" and will not
duplicate general trainings conducted
under other programs and projects.
They will be aimed at exchanging
experiences and best practices,
presentation of buildings with high
energy efficiency and / or
presentation of best practices and
examples of new construction and
repairs, presentation of innovative
materials and their contribution to the
high-end energy efficiency of the
building and etc.

04.10.2016

04.10.2017

23 948.80

85.00

Krumovgrad

Bulgaria

121

04.10.2016

Pomorie
Municipality

Measures to
increasing the
capacity of
employees in
Municipality of

This project proposal includes
activities aimed at achieving the
importance and sustainable results in
the management and implementation
of
projects
under
procedure

07.10.2016

07.10.2017

41 154.95

85.00

Pomorie

Bulgaria

121

07.10.2016

17

18
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Pomorie in
project
management in
the field of energy
efficiency

BG16RFOP001-2.001
"Energy
Efficiency in peripheral areas". The
trainings and seminars are interactive
and they introduce a presentations,
discussions, tests and group work.
The upcoming trainings have a
renewed agenda and they will present
the latest innovations. The seminars
in Northern and Central Europe are
exceptionally well organized, by
providing a maximum volume of
theoretical and practical preparation
which is necessary for the
implementation of the projects.
Considering that their duration often
is more than one day, will require to
providing accommodation, mission
expenses and travel expenses.

Municipality of
Cherven bryag

Increasing
administrative
capacity of the
employees of the
Municipality of
Cherven bryag for
successful
implementation of
projects funded
under Priority
Axis 2 "Support
for energy
efficiency in
support centers
and peripheral
areas" of OPRG
2014-2020

Programs for exchange of experience
and good practices - specialized
trainings, conferences will help in
building a modern administration
through increased capacity of staff in
energy efficiency. -

10.10.2016

10.04.2019

44 358.80

85.00

Cherven bryag

Bulgaria

121

10.10.2016

Municipality of
Samokov

Improve the
administrative
capacity of
Samokov
Municipality

The project aim to improve the
administrative capacity of Samokov
Municipality in the field of energy
efficiency through participation of
employees of the administration
involved
in
preparation
and
management of projects in procedure
BG16RFOP001-2.001
"
Energy

13.10.2016

13.10.2018

45 150.00

85.00

Samokov

Bulgaria

121

13.10.2016

19

20
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efficiency in support centers in
peripheral areas " OPRD 2014-2020 ,
seminars , exchange of experiences
and best practices with other
countries , trainings and seminars.

Botevgrad
Municipality

Measures for
maximization of
the administrative
capacity of the
Municipality of
Botevgrad in the
field of energy
efficiency

This project proposal envisages the
conduct of four events representing
specialized trainings, seminars and
conferences on topics affecting the
implementation of energy efficiency
measures in connection with projects
under Priority Axis 2 “Support for
Energy Efficiency in support centers
in peripheral areas” of the OPRG
2014-2020. This series of trainings,
seminars and conferences are
intended for the 14 administrative
employees of Botevgrad Municipality
who are involved in the preparation
and management of the municipal
projects under Priority Axis 2.

18.10.2016

18.10.2020

51 200.00

85.00

Botevgrad

Bulgaria

121

18.10.2016

Mezdra
Municipality

Increasing the
capacity of
officials from
Mezdra
municipality in
connection with
the
implementation of
energy efficiency
projects under
Priority Axis 2 of
the OPRD 20142020

This project proposal is aimed at
increasing the capacity of Municipal
Administration Mezdra in connection
with
the
preparation
and
implementation of infrastructure
projects of Mezdra Municipality under
Priority Axis 2 of the OPRD 2014-2020.
The project provides training to 18
employees in Bulgaria and in a
country of northern and central
Europe. It is envisaged that the
conduct of 2 pieces trainings,
seminars, workshops, exchange of
experience in the field of energy
efficiency. After completion of the
planned
project
activities
administrative capacity of the
municipal administration will be
improved
and
enriched
for
implementation of energy efficiency
measures.

19.10.2016

19.04.2019

42 302.31

85.00

Mezdra

Bulgaria

121

19.10.2016

21

22
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Municipality of
Devin

Improving the
The administrative capacity of the
administrative
staff of Municipal Administration –
capacity in Devin Devin, directly involved in the
preparation and implementation of
projects under Priority Axis 2
"Support for energy efficiency
support centers in outlying areas" of
the Operational Programme "Regions
for Growth" 2014 -2020. , Procedure
BG16RFOP001-2.001
"Energy
efficiency in peripheral areas", will be
increased with the implementation of
the project. That means it will
contribute
to
the
qualitative
implementation of the proposals of
Devin Municipality. It is envisaged
that the employees will take part in a
study of good European practices and
exchange of experience in the field of
energy efficiency in one of the eligible
countries of North and Central
Europe.

24.10.2016

24.10.2017

26 895.47

85.00

Devin

Bulgaria

121

24.10.2016

The
municipality of
Nova Zagora

Upgrade
The project proposal envisages
knowledge on
training of employees of the
energy efficiency municipality of Nova Zagora who are
directly related to the preparation and
implementation of projects under the
procedure
BG16RFOP001-2.001
“Energy Efficiency in outlying areas”
Priority Axis 2 “Support for energy
efficiency support
centers in
peripheral areas" of the Operational
Programme "Regions in growth"
2014-2020.

26.10.2016

26.10.2019

52 642.33

85.00

Nova Zagora

Bulgaria

121

26.10.2016

Improving the
administrative
capacity of
Popovo
municipality with
the aim of
implementation of
projects under

08.11.2016

08.11.2018

66 584.00

85.00

Popovo

Bulgaria

121

08.11.2016

23

24

Popovo
Municipality
25

This project proposal includes the
participation of employes from
Municipality Popovo, included in the
management teams of the projects
under Priority Axis 2 "Support for
energy efficiency support centers in
outlying areas" OP "Regions in
growth 2014-2020" in programs for
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Priority Axis 2 of
OP "Regions in
growth from 2014
to 2020" to
promote energy
efficiency in the
town of Popovo.

exchange of experience and good
practices - specialized training,
exchange
of
expertise
and
participation in conferences in the
field of energy efficiency in the
countries of Northern and Central
Europe as well as in the Republic of
Bulgaria. Activities to participate in
programs for exchange of experience
and good practice would essentially
represent a participation in trainings,
seminars, workshops and more. The
topics will be related to the
implementation of activities under
Priority Axis 2: "Support for energy
efficiency support centers in outlying
areas."
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