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ПРОЕКТ – „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – 

ВАРНА 2019-2021“ 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05SFOP001-4.004-0010-С01 ПО ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”, ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-4.004 

„ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 

ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“  

ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ЕСИФ” 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  

 

 Ефективно функциониране на Областен информационен център - Варна, като част 

от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ). Чрез дейностите по проекта 

ще продължи практиката за осигуряване на безплатна експертна информация до 

различните целеви групи, заинтересовани лица и широката общественост, относно 

възможностите за финансиране и кандидатстване по програмите съфинансирани от ЕСИФ. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 популяризиране на ролята на ЕС и информиране за възможностите за 

финансиране по програмите; 

 осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление 

на програмите; 

 изграждане и поддържане на високо обществено доверие към процесите по 

изпълнение и управление на Споразумението за партньорство и програмите.  

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

 Фирми, граждани, НПО и др. - кандидати и бенефициенти по програмите, 

финансирани от ЕСИФ; 

 управляващите органи и междинните звена на програмите, финансирани от ЕСИФ; 

 обществеността.  

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Разпространена обща информация относно политиките на ЕС, Споразумението за 

партньорство, управлението и изпълнението на ЕСИФ; 

 Предоставена конкретна информация на потенциалните бенефициенти за 

възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ; 

 Организирани събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ 

(публични информационни събития, пресконференции, семинари и др.), съобразени със 
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специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за 

кандидатстване по отворени процедури;  

 Разпространени информационни и рекламни материали относно целите, начините 

и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България; 

 Осъществено сътрудничество с управляващите органи/междинните звена на ОП и 

работа с национални, регионални медии и други мрежи за информация на ЕС, във връзка 

с изпълнение на функциите им. 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 441 335 лв.  

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. (36 месеца) 

СТАТУС НА ПРОЕКТА: приключен  

 


