
                    
 

Проект „ Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране, договор № BG161PO002-3.3.02-007-С0001 финансиран от Оперативна 

програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

 

 
 

„ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА, ИЗГРАЖДАНЕ И 

ФУНКЦИОНИРАНЕ” 

 

Финансиран по ОП „Техническа помощ” 2007-2013, съгласно договор № BG161PO002-

3.3.02-007-С0001 

ОБЩА ЦЕЛ:  

 Осигуряване на лесен и прозрачен достъп до информация, относно цялостния процес на 

усвояване, управление, наблюдение и контрол на ресурсите по Структурните и  кохезионния 

фондове (СКФ) на ЕС на всички заинтересовани на територията на Община Варна и Варненска 

област;  

 Повишаване активността на потенциалните бенефициенти на територията на областта, 

относно усвояването на средствата по СКФ.  

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:  

 Подготовка на помещение, което да служи за Областен информационен център;  

 Подбор и наемане на служители;  

 Функциониране на информационния център, предоставяне на услуги и осигуряване на 

информация;  

 Управление на проекта и координация на дейностите.  

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ:  

 Създаден е Областен Информационен център – Варна на територията на гр. Варна на 
лесно и достъпно място, в който  работят висококвалифицирани експерти. 

 ОИЦ – Варна е с адрес за кореспонденция: пл. „Св. Св. Кирил и Методий“;  тел. за 
контакти: 052/820 911; 820 955. 

 Повишена е информираността на потенциалните бенефициенти чрез разяснителни 

кампании, информационни събития и консултации относно усвояването на средствата по 
оперативните програми (ОП; 

 Нараснал е  броя подадени проектни предложения по отворени схеми и процедури по 

ОП на територията на областта;  

 Изградени и поддържани активни контакти с Централния информационен офис (ЦИО), 

останалите информационни офиси, Управляващите органи и междинните звена (УО/МЗ) на 
ОП, областните администрации и регионални структури на министерства;  

 Осигурени са специализирани консултации чрез работа в мрежа;  

 Стимулиран е предприемаческия дух и иновационния потенциал сред различни 

социални групи;  

 Разкрити са нови работни места и се е повишил жизнения стандарт на населението на 

територията на Варненска област; 

 

 Осигурен е лесен и прозрачен достъп до информация относно цялостния процес на 

кандидатстване, управление, усвояване, наблюдение и контрол на ресурсите по СКФ на ЕС на 

всички заинтересовани на територията на община Варна и Варненска област; 



 Повишена е активността на потенциалните бенефициенти от различните целеви групи 

на територията на областта относно усвояването на средствата по СКФ; 

 Създаден е профил на ОИЦ – Варна в социалната мрежа Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/257231861054271/ . 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:  

 Общини, общински, областни, регионални администрации и институции;  

 Структури на гражданското общество (представители на организации на работодатели, 

синдикати, НПО с различен предмет на дейности);  

 Представители на бизнеса, браншови организации, консултантски организации;  

 Образователни институции, изследователски организации, научни звена;  

 Широката общественост; 

 Представители на медиите.  

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: – от 12.07.2011 г. до 12.12.2015 г.   

БЮДЖЕТ:                         – 729 997 лева (100% безвъзмездна финансова помощ)   
СТАТУС НА ПРОЕКТА:  – приключил  
 

https://www.facebook.com/groups/257231861054271/

