
                                                      
 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по 
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, 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 Варна и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляваюия орган на ОПРР 2014-2020 г.“ 

 

ПРОЕКТ BG16RFOP001-8.001-0031 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА ВАРНА - 

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ:  № ИСУН BG16RFOP001-8.001-0031-С01, №РД-02-37-46/01.09.2016 г. 

Процедура: BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – 

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“ 

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Региони е растеж“  

2014-2020 г. 

Обща цел на проекта: Подкрепа на Община Варна, във връзка с изпълнение на 

функциите ѝ на Бенефициент, Междинно звено и градски власти, съгласно Регламент 

на ЕФРР 1301/2013 г. 

Очаквани резултати: Изпълнението на проекта подпомага реализацията на 

Инвестиционната програма на Община Варна, което ще допринесе за изпълнение и 

на приоритетите заложени в средносрочните стратегически документи на всички 

нива - Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., Областна 

стратегия за развитие, Стратегия 2020 на ЕС, Стратегия на ЕС за Дунавския регион и 

др. Разходите по дейности са разпределени така, че финансовият ресурс ефективно 

да се концентрира върху обезпечаване на дейностите на Екипа за изпълнение на 

Инвестиционната програма, членовете на Междинното звено и външни оценители и 

помощник оценители, актуализацията на Системата за финансово управление и 

контрол с оглед изпълнение и управление на Инвестиционната програма на Община 

Варна спрямо функциите и по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Изпълнението на планираните 

дейности ще допринесе за подобряване на административния капацитет на Община 

Варна в качеството и на бенефициент по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано 

градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. с оглед изпълнение на функциите и в 

качеството й на междинно звено. 

Основни дейности: 

1. Актуализиране на  системи за финансово управление и контрол с оглед 

изпълнение и управление на Инвестиционната програма на Община Варна спрямо 

функциите ѝ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020”; 



                                                      
 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Бюджетна линия за Община Варна - Бенефициент по 
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, 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 Варна и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляваюия орган на ОПРР 2014-2020 г.“ 

2.  Покриване на разходите за възнаграждения на екипа за изпълнение на 

Инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 

3. Обезпечаване на разходите за възнаграждения на екипа на Междинното звено 

с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 

4. Наемане на външни за Междинното звено оценители и помощник-оценители 

за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020 г.; 

5. Участие в програми за обмен на опит и добри практики; 

6. Публичност и визуализация; 

7. Одит на проекта; 

8. Организация и управление. 

 

Бюджет на проекта: 625 933.21 лв., от които 452 127.21 лв. представляват  БФП и 

173 806.00 лв. съфинансиране от Община Варна. 

Продължителност на проекта: 87 месеца (01.09.2016 г. – 01.12.2023 г.) 

Статут: 

В процес на изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


