СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 8 ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.001
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020“

ОБЩИНА
ПЛОВДИВ

Бюджетна
линия
(финансов
план) на
Община
Пловдив бенефициент
по процедура

Проектът предвижда актуализация на СФУК на
Община Казанлък с цел разделение на функциите на
Община Казанлък като местен орган, Междинно звено
и конкретен бенефициент и отразяване на
новоделегирани функции на Междинно звено за
оценка на проекти по Приоритетна ос 1 по ОПРР 20142020. Чрез проекта се създават условия за
организация и мониторинг по изпълнението на
Инвестиционната програма на Община Казанлък за
интегрирано градско развитие. Обезпечава се
изпълнение на функциите по оценка на проектните
предложения на Община Казанлък, разработени и
внесени по процедура по приоритетна ос 1 на ОПРР
2014-2020, вкл. чрез осигуряване на допълнителен
(външен) експертен ресурс за оценка. Създават се
условия за обмен на опит и добри практики.
Проектното предложение цели да осигури успешно
изпълнение на Инвестиционната програма на Община
Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони
в растеж” 2014-2020 г. Предвидени са следните
дейности: - Актуализиране на системата за
финансово управление и контрол - Възнаграждения
на екипа за изпълнение на инвестиционната
програма - Възнаграждения на екипа на Междинното

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Държава
(Country)

Техническа
помощ за
Община
Казанлък

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Дата на актуализация: 28/09/2016

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

29.01.2016 г.
- 29.12.2023

105 674,27

85%

Казанлък

България

121

29.01.2016 г.

29.02.2016 –
29.12.2023

434 624,84

85%

Пловдив

България

121

29.02.2016 г.

-1-

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

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

Техническа
помощ за
Община Русе Бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020 г.

11.03.2016 г.
-11.12.2023

301 232,70

85%

-2-

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Русе

Държава
(Country)

ОБЩИНА РУСЕ

звено - Наемане на външни оценители и помощникоценители - Участие в програми за обмен на опит и
добри практики - Публичност и визуализация - Одит Организация и управление
Проектно предложение е разработено с цел да
подпомогне Община Русе в дейностите по
управление и изпълнение на Инвестиционната й
програма за периода до 2023 г., както и функциите й
на междинно звено по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и
интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020. С
програмата ще се направи естествен и логичен
преход между одобрения Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Русе и конкретните
проекти, за които ще се предостави безвъзмездна
финансова помощ по ОПРР 2014-2020.
Проектното предложение обхваща следните основни
дейности:
1. Актуализиране на
системи за финансово
управление и контрол с оглед изпълнение и
управление на инвестиционните програми на 39
града спрямо функциите им по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020”
2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на
инвестиционни
програми
по
процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.
3. Наемане на външни за Междинните звена
оценители и помощник-оценители за оценка на
проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
4. Техническа помощ за създаване на градски мрежи
и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с
интегрирано градско устойчиво развитие
5. Участие в програми за обмен на опит и добри

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

BG16RFOP0018.001

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

България

121

11.03.2016 г.

ОБЩИНА
ХАСКОВО

Бюджетна
линия за
Община
Хасковобенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020

Държава
(Country)

„Подкрепа за
Междинното
звено и за
управлението
на
инвестиционна
та програма за
изпълнение на
ИПГВР на град
Добрич"

практики
С изпълнение на проектното предложение ще се
подпомогне реализацията на инвестиционната
програма на Община Русе и постигане на етапните
цели за 2018 г. за Приоритетна ос 1 и крайните цели
за 2023 г. по съответните показатели.
Основните дейности, които включва проектът са:
1. Актуализиране на
системи за финансово
управление и контрол с оглед изпълнение и
управление на инвестиционните програми на 39
града спрямо функциите им по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020”; 2. Възнаграждения на екипите за изпълнение
на инвестиционни програми по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.; 3. Възнаграждения на екипите на Междинните
звена с оглед реализацията на процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.; 4. Наемане на външни за Междинните звена
оценители и помощник-оценители за оценка на
проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г."; 5.
Участие в програми за обмен на опит и добри
практики; 6. Разходи за публичност и визуализация;
7. Управление на проекта.
Проектното предложение "Бюджетна линия за
Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1
на ОПРР 2014-2020" представлява съвкупност от
мерки които обезпечават дейностите на общината в
изпълнение на инвестиционната програма за периода
до 2023 година и функциите и на междинно звено.
Дейностите които предвиждаме за изпълнение са:
1. Актуализация на системи за финансово
управление и контрол;

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА ГРАД
ДОБРИЧ

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

30.03.2016 30.11.2023

150 161,40

85%

Град Добрич

България

121

30.03.2016

30.03.2016 30.12.2023

145 090,21

85%

Град Хасково

България

121

30.03.2016

-3-

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

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

ОБЩИНА
СИЛИСТРА

Техническа
помощ
за
Община
Силистра

31.03.201630.04.2023

102 488,12

85%

31.03.201631.12.2023

-4-

96 204,00

85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Град Монтана

Град
Силистра

Държава
(Country)

2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на
инвестиционната програма;
3. Възнаграждение на екипите на Междинното звено;
4. Наемане на външни за Междинните звена
оценители и помощник-оценители;
5. Предоставяне на техническа помощ за създаване
на градски мрежи и прояви на равнище ЕС;
6. Участие в програми за обмен на опит и добри
практики;
7. Управление на бюджетната линия;
8. Публичност и визуализация на дейностите на
бюджетната линия.
Проектното
предложение
е
насочено
към
финансиране на разходите на Община Монтана с цел
обезпечаване на дейностите й по управление и
изпълнение на Инвестиционната програма на
общината за периода до 2023 г. за изпълнение на
интегрирания й план за градско възстановяване и
развитие. Проектното предложение включва мерки за
осигуряване на възнаграждения на служителите на
общината, които ще бъдат ангажирани с подготовката
и изпълнение на инвестиционната програма, екипите
на междинните звена, както и възнаграждения на
външни експерти, участващи в оценката на проектни
предложения. Включени са разходи, необходими за
актуализиране на системата за финансово
управление и контрол, което да гарантира
целесъобразно и ефикасно управление на
средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1
на ОПРР 2014-2020. Предложението обхваща
дейности,
насочени
към
подобряване
на
административния капацитет на общината за
изпълнение на ИПГВР.
Техническа помощ за Община Силистра за
реализиране на приоритетна ос 1 на Оперативна
програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,
предназначена за финансиране на разходи за
обезпечаване на дейности по управление и
изпълнение на Инвестиционна програма и

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Техническа
помощ за
община
Монтана бенефициент
по
приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
МОНТАНА

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

България

121

31.03.2016

България

121

31.03.2016

ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНА ГОРНА
ОРЯХОВИЦА

Бюджетна
линия
за
община
Търговище в
качеството й
на
бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014 - 2020
Бюджетна
линия
Димитровград

Техническа
помощ
за
община Горна
Оряховица конкретен
бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020 г.

новоделегираните функции на Междинно звено за
периода 2014-2020 г. Проектното предложение
включва и финансиране на участия в програми за
обмен на опит и добри практики, както и
възнаграждения на наети външни лица за оценка на
проектни
предложения
от
Инвестиционната
програма.
Проектът предвижда обезпечаване на дейностите на
община Търговище по управление и изпълнение на
Инвестиционната програма за периода до 2023 г. и
функциите й на Междинно звено по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Основната цел, която ще се постигне с изпълнението
на настоящия проект е да се създадат всички
необходими предпоставки за успешното изпълнение
на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на община Димитровград. Очакваните
резултати са пълноценно функциониране на
междинното звено, обучени експерти, осигурено
управление на инвестиционната програма и успешно
проведени оценителни процедури за проектни
предложения по изпълнение на ИПГВР.
Обща цел: Подобряване на административния
капацитет на община Горна Оряховица с оглед
изпълнение на функциите и задълженията й на
местен орган, отговорен за изпълнението на
стратегията си за устойчиво градско развитие ИПГВР на гр. Горна Оряховица за периода 2014-2020
г.
Проектно предложение си поставя следните
специфични цели:
- Да се обезпечи финансово процеса по оценка на
проектните предложения от Инвестиционната

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
ТЪРГОВИЩЕ

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

05.04.201605.10.2021

95 538,00

85%

Град
Търговище

България

121

05.04.2016

12.04.2016 12.12.2023

95 594,52

85%

Град
Димитровград

България

121

12.04.2016

13.04.201613.12.2023

102 363,92

85%

Град Горна
Оряховица

България

121

13.04.2016

-5-

БЮДЖЕТНА
ЛИНИЯ
ЗА
ОБЩИНА
СВИЩОВ
–
БЕНЕФИЦИЕНТ
ПО
ПРИОРИТЕТНА
ОС 1 НА ОПРР
2014-2020“

ОБЩИНА
ПЕРНИК

ТЕХНИЧЕСКА
ПОМОЩ
ЗА
ОБЩИНА
ПЕРНИК

програма на общината до 2023 г.
- Да се изпълни инвестиционната програма на
община Горна Оряховица, съобразно заложения в
програмата план-график на проектите и изискванията
на УО.;
Oбезпечаване на дейностите на общината по
управление и изпълнение на Инвестиционната
програма на град Свищов за периода до 2023 г. и
функциите, които изпълнява общината в качеството
си на междинно звено по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Инвестиционната програма включва, предвидени в
ИПГВР на град Свищов проекти за различни
инфраструктурни обекти, които целят постигане на
устойчиво развитие, интегрирано въздействие и
синергичен ефект върху територията и населението,
чрез
изпълнение
дейности
по
различни
инвестиционни приоритети: Енергийна eфективност
в административни и жилищни сгради и студентски
общежития;
Градска
среда;
Социална
инфраструктура; Образователна инфраструктура и
Културна инфраструктура.
Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които
са съществени за реалното функциониране на
общинска администрация както по изпълнение на
Инвестиционната програма на общината, така и по
изпълнение на функциите на Междинното звено за
оценка на проекти по Приоритетна Ос 1 на ОПРР 20142020.
Проектното
предложение
предвижда
осигуряване на възнаграждения за екипите за
изпълнение на Инвестиционната програма на Община
Перник, на членовете на Междинното звено и на
външните експерти за оценка на конкретни проектни
предложения по Инвестиционната програма.
Заложени са задължителните за изпълнение
дейности по осигуряване на информация и
публичност за проекта и управление на същия.
Предвижда се да се финансират обучения за

04.05.2016 05.11.2023

90 379,04

85%

Град Свищов

България

121

04.05.2016 г.

17.05.2016 17.12.2023

130 583,87

85%

Град Перник

България

121

17.05.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
СВИЩОВ

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

31.05.2016 –
31.12.2023

100 846,00

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

121

31.05.2016

общински служители – участие в семинари, работни
групи и др. по теми, свързани с предметния обхват
на чл.7 от Регламента за ЕФРР 1301/2013г.
В своята цялост, проектното предложение засяга
всички необходими административни дейности за
ефикасното изпълнение на ОПРР 2014-2020 конкретно
спрямо нуждите на Община Перник, които са
допустими за финансиране по правилата на
настоящата бюджетна линия.
ОБЩИНА
ДУПНИЦА

Техническа
помощ
за
Община
Дупница
бенефициент
по ОС 1 на
ОПРР
20142020

. Проектното предложение има за цел да подкрепи
потребностите на община Дупница във връзка с
реализацията на Инвестиционната програма на град
Дупница, като финансово обезпечи дейностите по
управление и изпълнение на Инвестиционната
програма за периода до 2023 г. и функциите на
междиннo звенo по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектното
предложение включва мерки насочени към
осигуряване
на
финансова
подкрепа
за
актуализацията на системите за финансово
управление и контрол в общината във връзка с
изпълнението на Инвестиционната програма. Целта
на тази дейност е да се гарантира целесъобразност и
ефикасност при разходване на средствата,
предназначени за изпълнение на ИП. Проектното
предложение включва мерки насочени към
осигуряване на възнагражденията на екипа
натоварен с управлението на Инвестиционната
програма за периода 2016-2023; осигуряване на
възнагражденията на членовете на Междинното
звено в общината, натоварено с оценката, на
проектните
предложения,
включени
в
инвестиционната
програма;
осигуряване
на
възнагражденията на външни експерти, които ще
подпомогнат МЗ при реализирането на оценката на
проектите. Предвидени са дейности свързани с
изграждането на административния капацитет на
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85%

Град Дупница

България

ОБЩИНА ЛОМ

Осигуряване
на капацитет
за ефективно
управление и
администрира
не
на
процесите по
градско
възстановяван
е и развитие
на град Лом

ОБЩИНА
КАРЛОВО

Подкрепа за
Mеждинното
звено и за
управлението
на
инвестиционна
та програма за
изпълнение на
ИПГВР на град
Карлово

общината при изпълнение на Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР 2014-2020 г.
Цел на настоящето проектно предложение е да бъде
осигурена подкрепа на Община Лом при изпълнение
на нейните функции и
задължения в качеството и на:
-Местен орган, отговорен за изпълнение на
Инвестиционна програма за градско възстановяване
и развитие на град Лом;
-Междинно звено съгласно чл.123 (6) от Регламент
(ЕС) №1303/2013;
-Конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР 2014-2020 г.;
Основните дейности, които включва проектът са: 1.
Актуализиране на системи за финансово управление
и контрол с оглед изпълнение и управление на
инвестиционните програми на 39 града спрямо
функциите им по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване
и развитие 2014-2020”;
2.
Възнаграждения на екипите за изпълнение на
инвестиционни
програми
по
процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.; 3. Възнаграждения на екипите на Междинните
звена с оглед реализацията на процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.; 4. Наемане на външни за Междинните звена
оценители и помощник-оценители за оценка на
проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г."; 5.
Разходи за публичност и визуализация; 6.
Управление на проекта.
Проектът включва финансов план с обосновка на

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

03.06.201603.12.2023

92 450,00

85%

Град Лом

България

121

03.06.2016

07.06.2016 07.12.2023

84 361,66

85%

град Карлово

България

121

07.06.2016
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БЮДЖЕТНА
ЛИНИЯ
ЗА
ОБЩИНА
ПЛЕВЕН–
БЕНЕФИЦИЕН
Т
ПО
ПРИОРИТЕТНА
ОС 1 НА ОПРР
2014-2020“

ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД

Техническа
помощ
за
реализация на
Инвестиционн
ата програма
на
Община
Благоевград

необходимите средства и разпределението им. Чрез
изпълнението на дейностите Община Карлово ще
повиши капацитета си на местен орган, който
отговаря за изпълнението на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и на
инвестиционната програма за реализация на ИПГВР ,
в качеството си на междинно звено и бенефициент на
безвъзмездна помощ по процедура BG16FROP0011.001.039.
Проектното предложение е предназначено за
обезпечаване на дейностите на общината по
управление и изпълнение на Инвестиционната
програма на град Плевен за периода до 2023 г. и
функциите, които изпълнява общината в качеството
си на междинно звено по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Инвестиционната програма включва, предвидени в
ИПГВР на град Плевен проекти за различни
инфраструктурни обекти, които целят постигане на
устойчиво развитие, интегрирано въздействие и
синергичен ефект върху територията и населението,
чрез
изпълнение
дейности
по
различни
инвестиционни
приоритети:
Градска
среда;
Образователна инфраструктура, Интегриран градски
транспорт, както и културна и социална
инфраструктура.
Целта на настоящото проектно предложение е да
подобри административния капацитет на Община
Благоевград, в качеството й на конкретен
бенефициент по Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020,
като изпълни следните дейности:
► Осигуряване възнагражденията на екипа за
изпълнение на Инвестиционната програма на Община
Благоевград;
► Осигуряване възнагражденията на членовете на
Междинното звено;
► Осигуряване възнагражденията на външните за
Междинното звено оценители;

08.06.2016 08.12.2023

254 982,58

85%

град Плевен

България

121

08.06.2016

15.06.201615.12.2019

235 676,61

85%

Град
Благоевград

България

121

15.06.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
ПЛЕВЕН

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

Финансов
план
на
Община Враца

ОБЩИНА
ПАЗАРДЖИК

Подкрепа за
Междинното
звено и за
управлението
на
Инвестиционн
ата програма
на ИПГВР на
град
Пазарджик
Техническа
помощ
за
изпълнение на
Инвестиционн
ата програма

ОБЩИНА
БУРГАС

► Осигуряване на обучения на служителите от
Междинно звено и звено - Бенефициент на Община
Благоевград
Проектното
предложение
е
насочено
към
финансиране на разходите на Община Враца с цел
обезпечаване на дейностите й по управление и
изпълнение на Инвестиционната програма на
общината за периода до 2023 г. за изпълнение на
интегрирания й план за градско възстановяване и
развитие. Проектното предложение включва мерки за
осигуряване на възнаграждения на служителите на
общината, които ще бъдат ангажирани с изпълнение
на инвестиционната програма, екипите на
междиннoто звено, както и възнаграждения на
външни експерти, участващи в оценката на проектни
предложения. Включени са разходи, необходими за
актуализиране на системата за финансово
управление и контрол, което да гарантира
целесъобразно и ефикасно управление на
средствата, отпуснати в рамките на приоритетна ос 1
на ОПРР 2014-2020. Предложението обхваща
дейности,
насочени
към
подобряване
на
административния капацитет на общината за
изпълнение на ИПГВР.
Общата цел на бюджетната линия е повишаване на
капацитета на Община Пазарджик за осъществяване
на ролята й на бенефициент по Приоритетна ос 1 на
ОПРР и на междинно звено и за успешно използване
на възможностите за финансиране по Приоритетна
ос 1 на ОПРР 2014-2020.

Функциите на Община Бургас в качеството й на
бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020, градска
власт и междинно звено, предопределят нуждата от
придобиване на нови компетенции на експертите от
общинската
администрация.
Настоящото

17.06.2016 –
17.06.2023

125 009.31

85%

Град Враца

България

121

17.06.2016

23.06.201623.12.2023

139 857,30

85%

Град
Пазарджик

България

121

23.06.2016

24.06.2016 –
24.12.2023

464 920,00

85%

Град Бургас

България

121

24.06.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
ВРАЦА

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

на
Община
Бургас

проектопредложение отговоря на потребността от
укрепване и повишаване на административния
капацитет на Община Бургас при изпълнение на
стратегията за устойчиво градско развитие на местно
ниво. Въпреки натрупания опит на общинската
администрация през предходния програмен период е
необходимо
да
се
подсилят
придобитите
административни и технически умения и допълнят
натрупаните познанията на служителите в общината,
които участват в планиране, управление и прилагане
на мерки в градска среда за постигане на целите на
устойчиво и интегрирано градско развитие.
Делегираните права на Община Бургас да изпълнява
функции на Междинно звено предопределят нуждата
от придобиване на нови компетенции и повишаване
на експертизата на служителите от общинската
администрация, ангажирани като оценители и/или
помощник-оценители за да се осигури необходимия
капацитет за администриране на оценителните
комисии и оценка на подадените проектни
предложения по приоритетна ос 1 на ОПРР.
Основната цел на настоящото проектно предложение
е подобряване на административния капацитет на
общината за изпълнение на Инвестиционната
програма на Община Бургас по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР 2014-2020.
Целеви групи:
- Експертите от екипа, който администрира и
изпълнява Инвестиционната програма на Община
Бургас;
- Експертите в състава на Междинното звено;
- Експертите, включени в оценителните комисии;
- Експерти от общинската администрация, които
участват в инициативи на Мрежата за градско
развитие;
- Експерти от общинска администрация, които
участват в обучения и обмен на опит и добри
практики.

- 11 -

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

Бюджетна
линия
на
Община
Габрово
за
изпълнение на
мерките
за
устойчиво и
интегрирано
градско
развитие

ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

БЮДЖЕТНА
ЛИНИЯ
ЗА
ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД

Настоящото проектно предложение е разработено да
подпомогне Община Габрово при изпълнението на
функциите и задълженията в качеството й на местен
орган, отговорен за изпълнението на стратегии за
устойчиво градско развитие, междинно звено и
конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР 2014-2020 г.
Проектното
предложение
обхваща
следните
дейности:
1. Възнаграждения на екипите за изпълнение на
инвестиционни
програми
по
процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.
2. Възнаграждения на екипите на Междинните звена
с оглед реализацията на процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
3. Наемане на външни за Междинните звена
оценители и помощник-оценители за оценка на
проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
4. Техническа помощ за създаване на градски мрежи
и участие в прояви на равнище ЕС, свързани с
интегрирано градско устойчиво развитие;
5. Участие в програми за обмен на опит и добри
практики;
6. Публичност и визуализация;
7. Организация и управление на бюджетна линия.
Проект
"БЮДЖЕТНА
ЛИНИЯ
ЗА
ОБЩИНА
ВЕЛИНГРАД" е насочено към подобряване на
административния капацитет на община Велинград
като бенефициент по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и
интегрирано градско развитие" на Оперативна
програма "Региони в растеж"
2014-2020 г.
Предвидените за реализация дейности в проектното
предложение са:

24.06.2016 24.06.2019

138 366,73

85%

Град Габрово

България

121

24.06.2016

24.06.2016 –
24.12.2023

86 241,94

85%

Град
Велинград

България

121

24.06.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
ГАБРОВО

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

- Актуализиране на
системи за финансово
управление и контрол с оглед изпълнение и
управление на инвестиционните програми на 39
града спрямо функциите им по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020”;
- Възнаграждения на екипите за изпълнение на
инвестиционни
програми
по
процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020;
- Възнаграждения на екипите на Междинните звена с
оглед реализацията на процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
- Наемане на външни за Междинните звена 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.;
- Участие в програми за обмен на опит и добри
практики (обучения, семинари и други);
- Публичност и визуализация;
- Организация и управление на проекта.
Чрез реализацията на проект "БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД" ще се финансират разходите,
необходими за обезпечаване на дейностите по
управление и изпълнение на инвестиционната
програма на град Велинград за периода до 2023
година и функциите на сформираното междинно
звено по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано
градско развитие" на Оперативна програма "Региони
в растеж" 2014-2020.
Проектното предложение се реализира в рамките на
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.
Проектното предложение има за цел да подкрепи

27.06.2016 27.12.2023

123 042,40
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85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Град Ловеч

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

"Техническа
помощ
за
община Ловеч
- бенефициент

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
ЛОВЕЧ

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

121

27.06.2016

ОБЩИНА
ПАНАГЮРИЩЕ

"Техническа
помощ
за
община
Панагюрище"

потребностите на община Ловеч във връзка с
реализацията на Инвестиционната програма на град
Ловеч, като финансово обезпечи дейностите по
управление и изпълнение на Инвестиционната
програма за периода до 2023 г. и функциите на
междинното звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектното
предложение включва мерки насочени към
осигуряване
на
финансова
подкрепа
за
актуализацията на системите за финансово
управление и контрол в общината във връзка с
изпълнението на Инвестиционната програма. Целта
на тази дейност е да се гарантира целесъобразност и
ефикасност при разходване на средствата,
предназначени за изпълнение на ИП. Проектното
предложение включва мерки насочени към
осигуряване на възнагражденията на екипа
натоварен с управлението на Инвестиционната
програма за периода 2016-2023; осигуряване на
възнагражденията на членовете на Междинното
звено в общината, натоварено с оценката, на
проектните
предложения,
включени
в
инвестиционната
програма;
осигуряване
на
възнагражденията на външни експерти, които ще
подпомогнат МЗ при реализирането на оценката на
проектите. Предвидени са дейности свързани с
изграждането на административния капацитет на
общината при изпълнение на Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на
ОПРР 2014-2020 г.
Чрез проекта се създават условия за организация и
мониторинг по изпълнението на Инвестиционната
програма на Община Панагюрище за интегрирано
градско развитие. Очакваните резултати са
пълноценно функциониране на междинното звено,
обучени експерти, осигурено управление на
инвестиционната програма и успешно проведени
оценителни процедури за проектни предложения по

30.06.2016 г30.12.2023

80 437,49
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85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Град
Панагюрище

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

по
приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020”

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

121

30.06.2016

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

С изпълнението на настоящата бюджетна линия се
създават условия за нормално и безпроблемно
функциониране на Междинното звено към Община
Разград и за управление и изпълнение на
Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано
градско развитие на община Разград 2020
посредством изпълнението на следните дейности: 1.
Възнаграждения на екипа за изпълнение на
Инвестиционна програма; 2. Възнаграждения на
екипа на Междинно звено; 3. Наемане на външни за
Междинно звено оценители и помощник-оценители;
4. Участие в програми за обмен на опит и добри
практики; 5. Разходи за публичност и визуализация;
6. Разходи за организация и управление.

04.07.2016
- 04.08.2021

106 167,76

85%

Град Разград

България

121

04.07.2016

проектното предложение ще осигури подкрепа за
подобряване на административния капацитет на
Община Смолян с оглед изпълнение на нейните
функции в качеството и на бенефициент, междинно
звено и градска власт по ПО 1 и обезпечаване на
дейността и по управление и изпълнение на ИП за
периода до 2023 г.

01.09.2016
- 01.12.2023

112 796,40

85%

Град Смолян

България

121

01.09.2016

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.

01.09.2016 01.12.2023

452 127,21

85%

Град Варна

България

121

01.09.2016

Чрез изпълнението на дейностите Община Шумен ще
повиши капацитета си на местен орган, който
отговаря за изпълнението на Интегрирания план за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и на

08.09.2016 08.12.2023

139 871,00

85%

Град Шумен

България

121

08.09.2016

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

изпълнение на ИПГВР
ОБЩИНА
РАЗГРАД

ОБЩИНА
СМОЛЯН

ОБЩИНА
ВАРНА

ОБЩИНА
ШУМЕН

Подобряване
на
администрати
вния
капацитет на
Община
Разград
за
изпълнение на
приоритетна
ос
1
"Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие" на
ОПРР
20142020 г.
Бюджетна
линия
за
Община
Смолян
бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020
Бюджетна
линия
за
Община Варна
- Бенефициент
по
Приоритетна
ос 1 на ОПРР
2014-2020
„Подкрепа за
Mеждинното
звено и за
управлението
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ОБЩИНА ГОЦЕ
ДЕЛЧЕВ

инвестиционната програма за реализация на ИПГВР ,
в качеството си на междинно звено и бенефициент на
безвъзмездна
помощ
по
процедура
BG16FROP0011.001.039.

С изпълнението на бюджетната линия се създават
условия
за
нормално
и
безпроблемно
функциониране на МЗ към Община Петрич и за
управление и изпълнение на ИП посредством
изпълнението на следните дейности:
- Актуализиране на СФУК;
- Възнаграждения на екипа за изпълнение на ИП;
- Възнаграждения на екипа на МЗ;
- Наемане на външни за МЗ оценители и помощникоценители;
- Техническа помощ за създаване на градски мрежи и
участие в прояви на равнище ЕС, свързани с
интегрирано градско устойчиво развитие;
- Участие в програми за обмен на опит и добри
практики;
- Разходи за организация и управление.

08.09.2016 08.04.2022

91 609,56

85%

Град Петрич

България

121

08.09.2016

Подкрепа на
Община
Велико
Търново
за
изпълнение на
Инвестиционн
ата програма
по
Приоритетна
ос 1 на ОП
"Региони
в
растеж" 20142020
Техническа
помощ
за
изпълнение на

Проектът има за цел да повиши капацитета на
Общината за изпълнение на ролята й на бенефициент
и на междинно звено за ефикасно и ефективно
използване на възможностите за финансиране по
Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 за постигане на
интегриран подход при градското възстановяване и
развитие на Велико Търново.

09.09.201609.09.2023

233 208,72

85%

Град Велико
Търново

България

121

09.09.2016

Актуализиране на системи за финансово управление
и контрол с оглед изпълнение и управление на
инвестиционните програми на 39 града спрямо

15.09.2016
- 15.12.2023

101 824,68

85%

Град
Гоце
Делчев

България

121

15.09.2016

Кратко описание на проекта
(Operation summary)
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

ОБЩИНА
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
ПЕТРИЧ

на
инвестиционна
та програма за
изпълнение на
ИПГВР на
град Шумен"
Подобряване
на
администрати
вния
капацитет на
Община
Петрич
за
изпълнение на
приоритетна
ос
1
"Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие" на
ОПРР
20142020 г.

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД

Техническа
помощ
за
Община
Асеновград

ОБЩИНА
КЮСТЕНДИЛ

Бюджетна
линия
на
Община
Кюстендилконкретен
бенефициент
по
Приоритетна
ос
1
на
Оперативна
програма

функциите им по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020”
•
Възнаграждения на екипите за изпълнение
на инвестиционни програми по процедура
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие 20142020 г.
•Възнаграждения на екипите на Междинните звена с
оглед реализацията на процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
•Наемане на външни за Междинните звена 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.
•
Участие в програми за обмен на опит и
добри практики.
•Разходи за публичност и визуализация
Проектът предвижда да се изпълнят дейности, които
са съществени за реалното функциониране на
Общинска администрация Асеновград, както по
изпълнение на Инвестиционната програма на
общината, така и по изпълнение на функциите на
Междинното звено за оценка на проекти по
Приоритетна Ос 1 на ОПРР 2014-2020.
Чрез изпълнение на дейностите заложени в
проектното предложение Община Кюстендил ще
повиши капацитета си на местен орган, който
отговаря за изпълнението на Интегриран план за
градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ и на
инвестиционната програма за реализация на ИПГВР,
в качеството си на междинно звено и бенефициент
на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG16RFOP0011.001039.

17.09.2016 17.12.2023

103 934,02

85%

Град
Асеновград

България

121

17.09.2016

19.09.2016 19.12.2023

99 084,10

85%

Град
Кюстендил

България

121

19.09.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Инвестиционн
ата програма
по ИПГВР на
Община Гоце
Делчев
за
периода 20142020г.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

ОБЩИНА
СЛИВЕН

Предоставяне
на техническа
помощ
на
Община
Сливен
за
изпълнение на
инвестиционна
та програма

ОБЩИНА
КЪРДЖАЛИ

"Техническа
помощ
за
подобряване
на
администрати
вния
капацитет на
Община
Кърджали"

Осигуряване на финансиране за обезпечаване на
дейностите по управление и изпълнение на
инвестиционната програма на град Ямбол за периода
до 2023 година. В рамките на проекта ще бъдат
финансирани разходи за обезпечаване дейностите и
функциите на общината като междинно звено по
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско
развитие" на ОПРР 2014-2020 г., както и средства за
осигуряване на възнаграждения за наемане на
външни оценители и помощник оценители.
В проекта са включени дейностите: Възнаграждения
на екипите за изпълнение на инвестиционни
програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско
възстановяване
и
развитие
2014-2020
г.;
Възнаграждения на екипите на Междинните звена с
оглед реализацията на процедура BG16RFOP0011.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;
Наемане на външни за Междинните звена 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.; Участие в
програми за обмен на опит и добри практики.;
Разходи за публичност и визуализация; Разходи за
организация и управление
Основната цел на проект "Техническа помощ за
подобряване на административния капацитет на
Община
Кърджали"
е
повишаване
на
административния
капацитет
на
Общинска
администрация Кърджали, свързан с управление и
изпълнение на Инвестиционната програма по
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“ на ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г.

19.09.2016 19.12.2023

136 624,46

85%

Град Ямбол

България

121

19.09.2016

20.09.2016 20.12.2023

139 188,72

85%

Град Сливен

България

121

20.09.2016

21.09.2016 21.03.2020

113 146,00

85%

Град
Кърджали

България

121

21.09.2016
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Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

"Региони
в
растеж" 20142020
Техническа
помощ
за
изпълнение на
Инвестиционн
ата програма
на град Ямбол

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
ЯМБОЛ

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

ОБЩИНА
ВИДИН

"Техническа
помощ
за
изпълнение на
Инвестиционн
ата програма
на
община
Видин"

СТОЛИЧНА
ОБЩИНА

Техническа
помощ
за
Столична
община

Изграден капацитет и повишени компетенции на
експертите от общинската администрация, участващи
в изпълнението на Инвестиционната програма;
• Изграден административен и технически капацитет
на експертите от Междинното звено и експертите,
участващи в оценителните комисии;
• Повишени компетенции и познания на служители,
взели участие в инициативи, семинари и обучения на
национално и европейско ниво.
Проектно предложение е разработено с цел да
подпомогне Столична община в дейностите по
управление и изпълнение на Инвестиционната
програма (ИП) за периода до 2023 г., както и
делегираните й функции на Междинно звено (МЗ) по
Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско
развитие" на ОПРР 2014-2020.

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

общо допустими
разходи(total eligible
expenditure) в лв.

Кратко описание на проекта
(Operation summary)

Начална дата и крайна
дата на проекта
(Operation start date
and operation end date)

(Beneficiary name)

Наименование на
бенефициента

Наименование
на операцията
(Operation
name)

Процент
на
съфинансиране от
ЕС (Union
cofinancing
rate)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

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

26.09.201626.12.2023

205 005,68

85%

Град Видин

България

121

26.09.2016

28.09.2016 28.12.2023

1 167
506,00

85%

Град София

България

121

28.09.2016
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KAZANLAK
MUNICIPALITY

PLOVDIV
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Kazanlak
Municipality

Budget line (financial
plan)
of
the
Municipality
of
Plovdiv
a
beneficiary
under
procedure
BG16RFOP001-8.001

The project envisaged to update System for financial
management and control of Kazanlak Municipality in
order to separate its functions as local authority,
Intermediary unit and concrete beneficiary, and to
specify the new functions of the Intermediary unit for
evaluation of projects under Priority 1 of the Operational
programme "Regions in growth 2014-2020". The
implementation of the project will create conditions for
organizing and monitoring of the implementation of the
Investment programme of Kazanlak Municipality for
urban development. The evaluation of the project
proposals by Intermediate body will be ensured through
external experts. The project will also create conditions
for exchange of experience and best practices.
The project proposal aims to ensure the successful
implementation of the Investment programme of the
Municipality of Plovdiv within the Operational
Programme "Regions in Growth" 2014-2020. The
following activities are envisaged:
- Updating the system for financial management and
control
- Remuneration of the team for the implementation of
the investment programme
- Remuneration of staff of the Intermediate unit
- Hiring of external assessors and assistant assessors
- Participation in programmes for exchange of
experience and good practices
- Publicity and visualisation
- Audit
- Organisation and management

Total eligible
expenditure in BGN

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Operation start date
and operation end date

LIST OF OPERATIONS
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 8 TECHNICAL ASSISTANCE
CONTRACT INFORMATION FOR AWARDED GRANT UNDER PROCEDURE BG16RFOP001-8.001
"THE BUDGET LINE FOR 39 MUNICIPALITIES - BENEFICIARIES UNDER PRIORITY AXIS 1 OF OPRD 2014-2020"
Union
cofinancing
rate

29.01.2016 29.12.2023

105 674,27

85%

29.02.2016 29.12.2023

434 624,84

85%
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Location
of
operation

Country

Kazanlyk

Bulgaria

Plovdiv

Bulgaria

Category of
intervention

121

121

Date of
last
update of
the list of
operations

23.01.2016

29.02.2016.

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

RUSE
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Ruse Municipality
- Beneficiary under
Priority Axis 1 of
Operational
Programme
“Regions in Growth”
2014-2020

The project proposal is developed with the aim to assist
Ruse Municipality in the activities related to the
management and implementation of its Investment
Programme for the period until the year 2023, as well as
in its functions as Intermediate body under Priority axis
1 "Sustainable and integrated urban development" under
Operational Programme Regions in Growth 2014-2020.
With the programme a natural and logical transition will
be achieved between the approved Integrated Plan for
Urban Regeneration and Development of the city of Ruse
and the specific projects for which grants will be
provided under Operational Programme Regions in
Growth 2014-2020.
The project proposal includes the following activities:
1. Updating of systems for financial management and
control for the purpose of implementation and
management of the investment programmes of 39 cities
in accordance with their functions under procedure for
providing grant BG16RFOP001-1.001-039
“Implementation of Integrated Plans for Urban
Regeneration and Development 2014-2020”
2. Remunerations of the teams for implementation of
investment programmes under procedure
BG16RFOP001-1.001-039 “Implementation of Integrated
Plans for Urban Regeneration and Development” 20142020
3. Hiring of external evaluators and assistant evaluators
for the Intermediate bodies to evaluate project proposals
under procedure BG16RFOP001-1.001-039
“Implementation of Integrated Plans for Urban
Regeneration and Development” 2014-2020
4. Technical assistance for creation of urban networks
and participation in events on EU level, related to the
integrated urban sustainable development
5. Participation in programmes for exchange of
experience and best practices

11.03.2016 11.12.2023

301 232,70

85%

Ruse

Bulgaria

121

11.03.2016

DOBRICH
MUNICIPALITY

Support for the
Intermediate Body

The main activities included in the project are: 1.
Updating financial management and control systems to

30.03.2016 30.11.2023

150 161,40

85%

Dobrich

Bulgaria

121

30.03.2016
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HASKOVO
MUNICIPALITY

and for Managing the
Investment
Programme for
Implementing
Integrated Plan for
Urban Regeneration
and Development Dobrich

make it relevant to the implementation and management
of investment programmes of 39 cities, corresponding to
their functions, related to grant procedure
BG16RFOP001-1.001-039 - Implementing Investment
Plans for Urban Regeneration and Development 2014 2020;
2. Team members' remunerations for being in charge of
implementation of investment programmes under
scheme BG16RFOP001-1.001-039 - Implementing
Investment Plans for Urban Regeneration and
Development 2014 - 2020; 3. Intermediate body
members' remunerations for their work, related to
implementation of procedure BG16RFOP001-1.001-039 Implementing Investment Plans for Urban Regeneration
and Development 2014 - 2020; Hiring external to
intermediate bodies assessment experts and
assessment advisors for evaluating project proposals,
submitted under procedure BG16RFOP001-1.001-039 Implementing Investment Plans for Urban Regeneration
and Development 2014 - 2020; 5. Participation in
experience exchange programmes and good practice
programmes; 6. Expenses for publicity and visualization
activities; 7. Project management.

Budget line for
Haskovo
municipality
beneficiary under
Priority Axis 1 of
OPRD 2014-2020

The project proposal "Budget line Haskovo municipality
beneficiary under Priority Axis 1 of OPRG 2014-2020 is a
set of measures that ensure the activities of the
municipality in the implementation of the investment
program for the period until 2023 and the functions of an
intermediate unit. The activities we envisage
implementation are:
1. Update on financial management and control;
2. Remuneration of the teams for implementation of the
investment program;
3. Remuneration of the teams of the Intermediate unit;
4. Outsourcing IBs appraisers and assistant valuators;
5. Provision of technical assistance for the creation of
urban networks and events at EU level;
6. Participation in the programs for exchange of

30.03.2016 30.12.2023
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

145 090,21

Union
cofinancing
rate

85%

Location
of
operation

Haskovo

Country

Bulgaria

Category of
intervention

121

Date of
last
update of
the list of
operations

30.03.2016

MONTANA
MUNICIPALITY

Technical assistance
for the municipality
of Montana beneficiary under
Priority Axis 1 of
OPRG 2014-2020

SILISTRA
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Municipality
Silistra

TARGOVISHTE
MUNICIPALITY

Budget line for
Targovishte
municipality in its
capacity of
beneficiary under
priority axis 1 of

experience and best practices;
7. Management of Haskovo municipality budget line;
8. Information and publicity measures for Haskovo
Municipality Budget Line.
The project proposal addresses the needs of the
municipality of Montana for financing the costs for the
municipal actions for managing and implementation of
the Investment programme of the municipality for the
period until 2023 for implementation its integrated plan
for urban regeneration and development. The project
proposal includes measures for covering the expenses
of the employees which will be engaged with
implementation of the investment programme, of the
team of the intermediary body in the municipality, as
well as the costs for external evaluators. The project
includes expenses needed for the update of the systems
of financial management and control which will
guarantee proper and effective funds management
received under priority axes 1 of the OPRG 2014-2020.
The project encompasses actions for improvement of
the administrative capacity of the municipality for
implementation of the IPURD.
Technical assistance for Municipality Silistra for the
implementation of Priority Axis 1 from the Operational
Programme "Regions in Growth" 2014-2020, intended to
finance the costs to sustain activities for management
and implementation of Investment programme and the
new assigned functions of Intermediate Unit for the
period 2014 -2020.The project proposal includes
financing of participations in programmes for exchange
of experience and best practice, as well as
remunerations for third parties hired for evaluation of
project proposals of the Investment programme.
The project envisages support for the activities of the
municipality of Targovishte for management and
implementation of the Investment Programme for the
period by 2023 and its functions of an Intermediate Body
under Priority axis 1 "Sustainable and Integrated Urban
Development of the Operational Programme "Regions in

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

31.03.201630.04.2023

102 488,12

85%

Montana

Bulgaria

121

31.03.2016

31.03.201631.12.2023

96 204,00

85%

Silistra

Bulgaria

121

31.03.2016

05.04.201605.10.2021

95 538,00

85%

Targovishte

Bulgaria

121

05.04.2016
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OPRR 2014-2020

Growth" 2014-2020.

DIMITROVGRAD
MUNICIPALITY

Budget Line
Dimitrovgrad

GORNA
ORYAHOVITSA
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Gorna
Oryahovitsa
municipality - a
beneficiary under
Priority Axis 1 of
OPRG 2014-2020

The objective which is going to be achieved with the
implementation of the present project is all the
necessary preconditions for the successful
implementation of the Integrated Plan for urban
regeneration and development of Municipality of
Dimitrovgrad to be created. The expected results are a
completed functioning of the Intermediate Body,
educated experts, provided management of the
Investment Programme and successfully implemented
evaluation procedures for project proposals under the
implementation of the IPURD
Overall objective: To improve the administrative capacity
of Gorna Oryahovitsa municipality in order to fulfil its
functions and obligations as a local authority
responsible for the implementation of its own
sustainable urban development strategy - Integrated
Plan for Urban Regeneration and Development (IPURD)
of Gorna Oryahovitsa city for the period 2014-2020.
The project proposal has the following specific
objectives:
- To provide financial support to the evaluation process
of the project proposals included in the Municipal
investment programme for the period till 2023;
- Implementation of the Municipal investment
programme according to the outlined projects timetables
in it and the requirements of the Managing authority;

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

12.04.2016 12.12.2023

95 594,52

85%

Dimitrovgrad

Bulgaria

121

12.04.2016

13.04.201613.12.2023

102 363,92

85%

Gorna
Oryahovitsa

Bulgaria

121

13.04.2016
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

SVISHTOV
MUNICIPALITY

BUDGET LINE FOR
SVISHTOV
MUNICIPALITY Beneficiary under
Priority Axis 1 of
OPRD 2014-2020

The project proposal is intended to support Svishtov
municipality to ensure its activities on management and
implementation of the Investment program for the period
until 2023 and i the functions it performs the
municipality as an intermediate body under Priority 1
"Sustainable and Integrated Urban Development",
Operational Programme "Regions in growth" 2014-2020.
The investment program includes the planned in the
Integrated plan for Urban Regeneration and
Development (IPURD) of the City of Svishtov projects
designed for various infrastructure sites, aiming the
achievement of sustainable development, integrated
impact and synergistic effect over the territory and its
population through the implementation of the following
investment priorities: Energy efficiency in administrative
and residential buildings as well as student dormitories;
Urban environment; Social, Educational and Cultural
infrastructure

04.05.2016 05.11.2023

90 379,04

85%

Svishtov

Bulgaria

121

04.05.2016

PERNIK
MUNICIPALITY

Technical Assistance
for Municipality of
Pernik

The project proposal marks activities, which are
compulsory for the actual function of the municipality's
administration - during the implementation of the
Investment programme, also through the execution of
the functions of the Intermediary until the evaluation of
projects under Priority 1 of the Operational programme
"Regions in growth 2014-2020". The project provides
regulary payments for the members of the executive
teams of the Investment Programme for Pernik
Municipality, members of the Intermediary and for the
external experts for the evaluation of concrete project
proposals for the implementation of Investment
programme.The compulsory activities for the
programme - for ensuring information and publicity for
the project and execution - will be implemented. Some
trainings are planned to be funded - for municipality's

17.05.2016 17.12.2023

130 583,87

85%

Pernik

Bulgaria

121

17.05.2016 -

- 25 -

Dupnitca
Municipality

Technical assistance
for Municipality of
Dupnitca - beneficary
under PA 1 of OPRG
2014-2020

LOM
MUNICIPALITY

Provision of capacity
for effective
management and
administration of the
processes of urban
regeneration and
development of the
town of Lom

servants and their participation in courses, seminars,
working groups, etc. in the field of Article 7 of ERDF
Regulation 1301/2013.
The project proposal is aimed to assist Municipality of
Dupnitca’s needs concerning realization of an
Investment Programme of the city of Dupnitca, with
financial support to the activities connecting with
management and implementation of the Investment
Programme in the period up to 2023 as well as an
Intermediate body under PA1 “Sustainable and
integrated urban development” of Operational
Programme “Regions in growth” 2014-2020. The project
proposal includes measures aimed to ensure the
financial support for updating of systems for financial
management and control in the municipality in
connection with the Investment programme’s
implementation. The aim of the activity is to guarantee
appropriate and effectiveness in management the
resources intended for Investment programme’s
implementation. The project proposal includes measures
aimed to ensure remunerations of the Investment
programme management team in the period 2016-2023;
insuring the remunerations of Intermediate body (IB)
members, engaged with assessment of project
proposals, included in the Investment programme;
ensuring the remuneration of expert that are going to
support IB in projects’ assessment. Activities connected
with building of municipality’s administrative capacity in
implementation of PA 1 are provided “Sustainable and
integrated urban development” OP RG 2014-2020.
Through implementation of this project proposal will be
provided resource for:
1. Remuneration of the Implementation team of the
Investment Program of the Municipality of Lom on the
procedure BG16RF0P001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020";
2. Remuneration of the team of IB with a view to the
realization of the procedure BG16RF0P001-1.001-039

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

31.05.2016 31.12.2023

100 846,00

85%

Dupnitsa

Bulgaria

121

31.05.2016

03.06.201603.12.2023

92 450,00

85%

Lom

Bulgaria

121

03.06.2016
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020";
3. Hiring of external for IB appraisers and assistant
assessors for evaluation of project proposals under
procedure BG16RF0P001-1.001-039 "Implementation of
Integrated Plans for Urban Reconstruction and
Development 2014-2020";
KARLOVO
MUNICIPALITY

Support for the IB
and the management
of the investment
program for the
implementation of
IPGVR of Karlovo

The main activities include: 1. Updating the systems for
financial management and control in order to implement
and manage the investment programs of 39 cities to
their functions under the procedure for granting
financial assistance BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans urban
Reconstruction and development 2014-2020 "; 2.
Remuneration of the teams for implementation of
investment programs procedure BG16RFOP001-1.001039 "Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020 .; 3.
Remuneration for members of IBs with a view to the
realization of the procedure BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020 .; 4. Hiring
independent from the IB appraisers and assistant
assessors to evaluate proposals under procedure
BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of Integrated
Plans for Urban Reconstruction and Development 20142020"; 5. Expenses for publicity and visualization; 6.
Project management. The project includes a financial
plan and justification of the necessary resources and
their distribution. Through the implementation of
activities Karlovo municipality will increase the capacity
of the local authority responsible for the implementation
of an integrated plan for urban regeneration and
development (IPGVR) and the investment program for
the realization of IPGVR, as an intermediate body and
beneficiary of grants procedure BG16FROP0011.001.039.

07.06.2016 07.12.2023
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84 361,66

07.06.2016
07.12.2023

Karlovo

Bulgaria

121

07.06.2016

PLEVEN
MUNICIPALITY

BUDGET LINE FOR
PLEVEN
MUNICIPALITY BENEFICIARY
UNDER PRIORITY
AXIS 1 OF OPRD
2014-2020"

BLAGOEVGRAD
MUNICIPALITY

Technical assistance
for the realization of
the Investment
program of the
Municipality of
Blagoevgrad

VRATSA
MUNICIPALITY

Financial plan of the
Municipality of
Vratsa

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

The project proposal is intended to support Pleven
municipality to ensure its activities on management and
implementation of the Investment program for the period
until 2023 and i the functions it performs the
municipality as an intermediate body under Priority 1
"Sustainable and Integrated Urban Development",
Operational Programme "Regions in growth" 2014-2020.
The investment program includes the planned in the
Integrated plan for Urban Regeneration and
Development (IPURD) of the City of Pleven projects
designed for various infrastructure sites, aiming the
achievement of sustainable development, integrated
impact and synergistic effect over the territory and its
population through the implementation of the following
investment priorities: Urban environment; Educational
infrastructure, Integrated urban transport, and social and
cultural infrastructure.
Through implementation of this project proposal will be
provided resource for:
1. Remuneration of the Implementation team of the
Investment Program of the Municipality of Blagoevgrad
2. Remuneration of the team of IB with a view to the
realization of the procedure BG16RF0P001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020";
3. Hiring of external for IB appraisers and assistant
assessors for evaluation of project proposals under
procedure BG16RF0P001-1.001-039 "Implementation of
Integrated Plans for Urban Reconstruction and
Development 2014-2020";

08.06.2016 08.12.2023

254 982,58

85%

Pleven

Bulgaria

121

08.06.2016

15.06.201615.12.2019

235 676,61

85%

Blagoevgrad

Bulgaria

121

15.06.2016

The project proposal is aimed at financing the costs of
Municipality of Vratsa in order to ensure its activities in
managing and implementing the investment program of
the municipality for the period until 2023 to implement
its integration plan for urban regeneration and
development. The project proposal includes measures to
ensure the salaries of municipal experts who will be
involved in the implementation of the investment

17.06.201617.06.2023

125 009.31

85%

Vratsa

Bulgaria

121

17.06.2016
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PAZARDJIK
MUNICIPALITY

Support for the
Intermediate Body
and for Managing the
Investment
Programme for
Implementing
Integrated Plan for
Urban Regeneration
and
Development Pazardjik

BURGAS
MUNICIPALITY

Technical Assistance
for implementation of
the Investment
Programme of
Burgas Municipality

program, teams of Intermediate Unit and remuneration of
external experts involved in the evaluation of proposals.
There are included costs necessary to update the
system for financial management and control, to ensure
appropriate and efficient management of the funds
allocated under Priority Axis 1 of Operational
Programme "Regions in Growth" 2014-2020. The
proposal covers activities aimed at improving the
administrative capacity of the municipality to implement
integration plan for urban regeneration and
development.
The overall aim of the individual budget line is
increasing the capacity of Pazardjik municipality to carry
out its role as a beneficiary under Priority Axis 1 of the
OPRD and an intermediate body and for successful use
of Axis 1 OPRD 2014-2020 funding opportunities.
The aim of the budget line will be achieved through
implementation of activities aimed at ensuring the
remuneration of the staff for implementation of the
Investment program and the team of the Intermediate
body with a view to the realization of the procedure
BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of Integrated
Plans for Urban Regeneration and Development 2014 2020", hiring external for the intermediate body
assessment experts for evaluating project proposals on
the procedure and activities such as publicity and
visualization of EU financial support and activities of the
organization and management of individual budget line
The overall objective of the project proposal is
improving of administrative capacity of Burgas
Municipality for implementing the Investment
Programme under the PA 1 of OP “Regions in Growth”
2014-2020. Specific aims: Administrative capacity
building of the experts of the Intermediate body;
Improvement of the administrative and technical
capacity for implementing the Municipal Sustainable
Urban Development strategy; Updating the System for
Financial Management and Monitoring for the purposes

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

23.06.201623.12.2023

139 857,30

85%

Pazardjik

Bulgaria

121

23.06.2016

24.06.2016 –
24.12.2023

464 920,00

85%

Burgas

Bulgaria

121

24.06.2016
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GABROVO
MUNICIPALITY

Budget line of
Gabrovo Municipality
for implementation of
measures for
sustainable and
integrated urban
development

of evaluation and selection of projects of the Investment
Programme; Identification of joint decisions and good
practices for integrated solutions in urban environment
through sharing of knowledge and expertise; Improving
the competences of the experts by participation in
trainings and initiatives for know-how and best practices
exchange.
Target groups: Experts responsible for implementation
of the Investment Programme; Experts from the
Intermediate body; Experts from evaluation committees;
Experts who participate in initiatives of the Network of
Urban Development; Experts who participate in trainings
and best practices exchange.
Expected results: Up-to-date System for Financial
Management and Monitoring; Enhanced capacity and
competences of experts responsible for the Investment
Programme Implementation; Enhanced capacity and
competences of the Intermediate body’s experts and
experts participating in evaluation committees;
Improved competences of experts took part in
initiatives/seminars/trainings on national and EU level.
Main activities: Up-to-date System for Financial
Management and Monitoring; Remunerations of experts
responsible for Investment Programmme
implementation and experts of Intermediate body; Hiring
of external evaluators and supporting evaluators;
Technical assistance for establishment of urban
development networks and participation in initiatives on
EU level; Participation in programmes for experience
and best practices exchange; Publicity; Audit
The present project proposal is developed to support
Gabrovo Municipality in executing its functions and
duties of a local body, responsible for the realization of
sustainable urban development strategies, being an
intermediate body and a concrete beneficiary of Priority
Axis 1: Sustainable and Integrated Urban Development,
OP Regional Development 2014-2020.
The project proposal encompasses the following
activities:

24.06.2016 24.06.2019
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

138 366,73

Union
cofinancing
rate

85%

Location
of
operation

Gabrovo

Country

Bulgaria

Category of
intervention

121

Date of
last
update of
the list of
operations

24.06.2016

VELINGRAD
MUNICIPALITY

BUDGET LINE FOR
MUNICIPALITY
VELINGRAD

1.Remuneration provision for the teams, executing the
investment programmes under procedure
BG16RFOP001-1.001-039 “Realization of Integrated
plans for urban regeneration and development”.
2.Remuneration provision for the Intermediate body
team, to the end of realization of procedure
BG16RFOP001-1.001-039 “Realization of Integrated
plans for urban regeneration and development”.
3.Hiring of external evaluators and assistant evaluators
to the Intermediate body, to the end of realization of
procedure BG16RFOP001-1.001-039 “Realization of
Integrated plans for urban regeneration and
development”.
4.Technical assistance for urban networks
establishment and participation in EU initiatives,
connected with sustainable integrated urban
development.
5.Participation in programmes for exchange of
experience and good practice.
6.Publicity and visualization.
7.Organization and management of the budget line.
Project “Budget line for Municipality Velingrad” is aimed
at improving the administrative capacity of Velingrad
Municipality as a beneficiary under Priority Axis 1
"Sustainable and Integrated Urban Development" of the
Operational Program "Regions in Growth" 2014 - 2020.
The activities to be realized as per the project proposal
are:
- Update of the available financial management and
control systems in order to implement and manage the
investment programs of 39 cities, according to their
functions under the procedure for grant assistance
BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of Integrated
Plans for Urban Reconstruction and Development 2014 2020";
- Remuneration for the teams responsible for the
implementation of investment programs under the
procedure BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of
Integrated Plans for Urban Reconstruction and

24.06.2016 –
24.12.2023
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

86 241,94

Union
cofinancing
rate

85%

Location
of
operation

Velingrad

Country

Bulgaria

Category of
intervention

121

Date of
last
update of
the list of
operations

24.06.2016

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

Development 2014 - 2020;
- Remuneration for the intermediary teams in view of the
realization of procedure BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014 – 2020;
- Hiring external (to the intermediaries) appraisers and
assistant-appraisers to evaluate project proposals under
procedure BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation of
Integrated Plans for Urban Reconstruction and
Development 2014 – 2020;
- Participation in different programs for exchange of
experience and good practices (e.g. trainings, seminars
and conferences, etc.);
- Publicity and visualization;
- Organization and Project management.
The realization of the project “Budget line for
Municipality Velingrad” will finance management and
execution of the investment program of Velingrad for the
period ending 2023, as well as the operations of the
intermediate body under Priority axis 1 "Sustainable and
Integrated urban development " of the Operational
program " Regions in growth" 2014 – 2020.
LOVECH
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Municipality of
Lovech - beneficary
under PA 1 of OPRG
2014-2020

The project proposal is realizing under PA 8 ”Technical
assistance” of Operational Programme “Regions in
Growth” (OP RG) 2014-2020. The project proposal is
aimed to assist Municipality of Lovech’s needs
concerning realization of an Investment Programme of
the city of Lovech, with financial support to the activities
connecting with management and implementation of the
Investment Programme in the period up to 2023 as well
as an Intermediate body under PA1 “Sustainable and
integrated urban development” of Operational
Programme “Regions in Growth” 2014-2020. The project
proposal includes measures aimed to ensure the
financial support for updating of systems for financial
management and control in the municipality in
connection with the Investment programme’s
implementation. The aim of the activity is to guarantee

27.06.2016 27.12.2023
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123 042,40

85%

Lovech

Bulgaria

121

27.06.2016

PANAGYURISH
TE
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Panagyurishte
Municipality

RAZGRAD
MUNICIPALITY

Improvement of the
administrative
capacity of
Municipality of
Razgrad for
implementation of
Priority axis 1
"Sustainable and
integrated urban
development" of
Operational
Programme "Regions
in Growth" 2014-2020
Budget line for the
Municipality of
Smolyan -

SMOLYAN
MUNICIPALITY

appropriate and effectiveness in management the
resources intended for Investment programme’s
implementation. The project proposal includes measures
aimed to ensure remunerations of the Investment
programme management team in the period 2016-2023;
insuring the remunerations of Intermediate body (IB)
members, engaged with assessment of project
proposals, included in the Investment programme;
ensuring the remuneration of expert that are going to
support IB in projects’ assessment. Activities connected
with building of municipality’s administrative capacity in
implementation of PA 1 are provided “Sustainable and
integrated urban development” OP RG 2014-2020.
The implementation of the project will create conditions
for organising and monitoring of the implementation of
the Investment programme of Panagyurishte
Municipality for urban development. The expected
results are a completed functioning of the Intermediate
Body, educated experts, provided management of the
Investment Programme and successfully implemented
evaluation procedures for project proposals under the
implementation of the Integrated Plan for Urban
Regeneration and Development.
With the implementation of this budget line
opportunities are provided for normal and risk-free
functioning of the Intermediate body and the
management and implementation of the Investment
programme of Razgrad Municipality until 2023 through
implementation of the following activities: 1.
Remuneration of the team in charge of implementation
of the Investment programme; 2. Remuneration of the
team of Intermediate body; 3. Hiring of evaluators
external for the Intermediate body ; 4. Participation in
programmes for exchange of know-how and best
practices; 5. Information and visualization costs; 6.
Management and implementation costs.
Project proposal will support the improving the
administrative capacity of Smolyan Municipality in order
to implement its functions as a beneficiary, IB and local

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

30.06.2016 30.12.2023

80 437,49

85%

Panagurisht
e

Bulgaria

121

30.06.2016

04.07.2016
- 04.08.2021

106 167,76

85%

Razgrad

Bulgaria

121

04.07.2016

01.09.2016
- 01.12.2023

112 796,40

85%

Smolyan

Bulgaria

121

01.09.2016
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VARNA
MUNICIPALITY

SHUMEN
MUNICIPALITY

PETRICH
MUNICIPALITY

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

beneficiary of
Priority axis 1,
Operational
Programme "Regions
in Growth" 2014-2020
Budget Line for the
Municipality of Varna
- a Beneficiary of
Priority Axis 1 of
OPRG 2014-2020

authority under Priority axis 1 and will provide the
management and implementation of IP for the period
until 2023.

The implementation of planned activities will contribute
to the improvement of the administrative capacity of the
Municipality of Varna as a beneficiary under Priority Axis
1 "Sustainable and Integrated Urban Development" of
OPRD 2014-2020 in order to fulfill its functions and as an
Intermediate Body.

01.09.2016 01.12.2023

452 127,21

85%

Varna

Bulgaria

121

01.09.2016

Support for the
Intermediate Body
and for Managing the
Investment
Programme for
Implementing
Integrated Plan for
Urban Regeneration
and Development
Shumen
Improvement of the
administrative
capacity of
Municipality of
Petrich for
implementation of
Priority axis 1
"Sustainable and
integrated urban
development" of
Operational
Programme "Regions
in Growth" 2014-2020

Shumen municiplaity would expand its capacity to
function as a local body, responsible for implementing
startegies for sustainable urban development and as
intermediate body.

08.09.2016 08.12.2023

139 871,00

85%

Shumen

Bulgaria

121

08.09.2016

The budget line creates favorable conditions for normal
and risk-free functioning of the Intermediate Body within
Petrich Municipality and conditions for management and
implementation of the Investment programme through
the following activities:
- Update of the Systems for Management and Control of
the Municipality;
- Remuneration of the IP team;
- Remuneration of the IB team;
- Hiring external evaluators and assistant evaluators;
- Technical assistance for creation of urban networks
and participation in EU based events;
- Participation in programmes for exchange of know-how
and best practices;
- Management and implementation costs.

08.09.2016 08.04.2022

91 609,56

85%

Petrich

Bulgaria

121

08.09.2016
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VELIKO
TARNOVO
MUNICIPALITY

GOTSE
DELCHEV
MUNICIPALITY

ASSENOVGRAD
MUNICIPALITY

Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

Financial support for
Veliko Tarnovo
municipality in
implementing its
Investment
programme on
Priority axis 1 of OP
"Regions in growth"
2014-2020
Technical assistance
for implementation of
the Investment
programme within
the Integrated Plan
for Urban
Reconstruction and
Development of
Municipality of Gotse
Delchev for the 20142020 period.

The project proposal aims at increasing the capacity of
the municipal administration for better performance of
its role of a beneficiery for efficient and effective use of
the advantages which the funding on Priority axis 1 of
the OPRG 2014-2020 give for achieving the integral
approach in the urban development of the city of Veliko
Tarnovo.

09.09.201609.09.2023

233 208,72

85%

Veliko
Tarnovo

Bulgaria

121

09.09.2016

•Updating the systems for financial management and
control in order to implement and manage the
investment programs of 39 cities in accordance with
their functions under the procedure for granting
financial assistance BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020"
•Remuneration of the teams for the implementation of
Investment programs under procedure BG16RFOP0011.001-039 "Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020"
•Remuneration of the teams of the Intermediate units for
carrying out the procedure BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020"
•Hiring assessors and assistant-assessors, external for
the Intermediate unit, to evaluate project proposals
under procedure BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020"
•Participation in programs for exchange of experience
and good practices.
•Costs for publicity and visualization

15.09.2016
- 15.12.2023

101 824,68

85%

Gotse
Delchev

Bulgaria

121

15.09.2016

Technical assistance
for Assenovgrad
Municipality

The project envisages to implement activities that are
essential to the effective functioning of the Municipal
Administration Assenovgrad, as well as the
implementation of the Investment programme of the
municipality and the execution of the functions of
Intermediary Body (IB) for evaluation of projects under

17.09.2016 17.12.2023

103 934,02

85%

Assenovgra
d

Bulgaria

121

17.09.2016
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

Priority Axis 1 of OPRD 2014-2020
KYUSTENDIL
MUNICIPALITY

YAMBOL
MUNICIPALITY

Budget line of the
Municipality of
Kyustendil a
beneficiary under
Priority Axis 1 of the
Operational
Programme "Regions
in growth" from 2014
to 2020
Technical assistance
for implementation of
Yambol Investment
Programme

Through implementation of the activities provided in the
project proposal, Kyustendil Municipality will increase
its capacity as local authority, responsible for the
implementation of Integrated plan for urban regeneration
and development /IPURD/, and for the investment
program for realization of IPURD, as an intermediate
body and beneficiary of grants under the procedure
BG16RFOP0011.001039

19.09.2016 19.12.2023

99 084,10

85%

Kyustendil

Bulgaria

121

19.09.2016

Providing funding for ensuring the management and
implementation of the Yambol Investment Programme
for the period until 2023. The project will finance costs to
sustain the activities and functions of the municipality
as Intermediate Body in Priority Axis 1 "Sustainable and
Integrated Urban Development" OPRD 2014-2020., as
well as funds for providing payments for hiring external
Assessor and Assistant Assessor.

19.09.2016 19.12.2023

136 624,46

85%

Yambol

Bulgaria

121

19.09.2016
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

SLIVEN
MUNICIPALITY

Providing technical
assistance to the
Municipality of Sliven
for the
implementation of
the Investment
program

The project includes the following activities: Salaries for
the team, responsible for the implementation of
investment programs procedure BG16RFOP001-1.001039 "Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020”; Salaries
for the members of the Intermediate Body for realization
of procedure BG16RFOP001-1.001-039 "Implementation
of Integrated Plans for Urban Reconstruction and
Development 2014-2020”; Salaries for additional experts,
outside of the Intermediate Body, assessors and
assistant assessors for evaluation of the project
proposals under procedure BG16RFOP001-1.001-039
"Implementation of Integrated Plans for Urban
Reconstruction and Development 2014-2020”;
Participation in programs for exchange of experience
and best practices; Costs for publicity and visualization;
Expenses for organization and management.

20.09.2016 20.12.2023

139 188,72

85%

Sliven

Bulgaria

121

20.09.2016

KARDZHALI
MUNICIPALITY

"Technical
assistance for
improving the
administrative
capacity of the
municipality of
Kardzhali"

The overall objective of the project "Technical
Assistance to improving the administrative capacity of
the municipality of Kardzhali" is to increase the capacity
of municipal administration Kardzhali related to the
management and implementation of the Investment
Programme under Priority Axis 1 "Sustainable and
Integrated Urban Development" Operational Programme
"Regions in growth »2014-2020,
The specific objectives of the project are related to
increasing the capacity of municipal experts in order to
manage and implement the Investment Programme
under Procedure BG16RFOP001-1.001.039
«Implementation of integrated plans for urban
regeneration and development», Operational Programme
"Regions in growth» 2014 -2020, as well as creating of
conditions for effective functioning of the Intermediate
Unit regarding to evaluation of the project proposals
under Priority axis 1 of the OP "Regions for growth"

21.09.2016 21.03.2020

113 146,00

85%

Kardzhali

Bulgaria

121

21.09.2016
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Total eligible
expenditure in BGN

Operation start date
and operation end date

Operation summary

Beneficiary name

Operation name

Union
cofinancing
rate

Location
of
operation

Country

Category of
intervention

Date of
last
update of
the list of
operations

2014-2020 in the municipality of Kardzhali.
The main activities of the project are aimed at ensuring
the remuneration for experts from the management team
of the Investment Program and the Intermediate Unit,
providing external evaluators for the evaluation of the
project proposals.
VIDIN
MUNICIPALITY

"Technical support
for implementation of
the investment
programme of Vidin
Municipality"

SOFIA
MUNICIPALITY

Technical assistance
for Sofia Municipality

Built capacity and increased competences of experts
from the municipal administration involved in the
implementation of the investment program;
• Build administrative and technical capacity of the IB
experts and the experts participating in evaluation
committees;
• Increased competencies and knowledge of employees
participating in initiatives, seminars and workshops at
national and European level.
Project proposal is developed aiming to support Sofia
Municipality in managing and implementing the
Investment Program (IP) activities until 2023 as well as
its delegated functions as Intermediate Unit (IU) under
Priority Axes 1 “Sustainable integrated urban
development” of OP “Regions in growth” 2014 -2020.

26.09.2016 26.12.2023

205 005,68

85%

Vidin

Bulgaria

121

26.09.2016

28.09.2016 28.12.2023

1 167
506,00

85%

Sofia

Bulgaria

121

28.09.2016
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