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ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  Валентин Велчев – заместник кмет на Община Търговище 

 

 

Относно: Даване на съгласие Община Търговище да подаде проектно предложение по 

оперативна програма „Добро управление“ 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Мрежата от информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика 

на ЕС в Р България е изградена и функционира от 2012 г. През годините Мрежата доказа 

своята роля в популяризирането на фондовете на ЕС. Тя е разпознаваема и си сътрудничи 

активно с местните администрации, бюрата по труда и регионалните инспекторати по 

образование, университетите и средно образователните училища, за да се повиши 

информираността на гражданите относно възможностите, които се предоставят чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Информационните центрове 

си партнират с регионални медии и поддържат редовни рубрики в електронни медии, като 

от своето създаване са организирали над 9400 публични събития, предоставили са отговори 

на повече от 148 500 въпроса и са извършили над 59000 публикации в медиите. 

В изменения през 2020 г. Закон за регионално развитие (ЗРР) и приетия през същата 

година нов Правилник за прилагането му, е предвидено ОИЦ да подпомагат процеса по 

прилагане на интегрирания териториален подход в България, като служителите на ОИЦ 

участват в експертния състав на регионалните съвети за развитие и по-конкретно в техните 

звена за медиации и звена за публични консултации. 

На 21 октомври 2021 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро 

управление“ (ОПДУ) откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на 

националната мрежа от  областни информационни центрове (2022-2023) “ 

В изпълнение целите на Националната комуникационна стратегия и на 

Споразумението за партньорство, тази процедура ще надгради постигнатата познаваемост  
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сред обществото за европейската политика на сближаване, възможностите за финансиране, 

както и постигнатите резултати по проекти съфинансирани от фондовете на ЕС, като ОИЦ 

съзнателно и целенасочено ще работят за повишаване прозрачността при изпълнение и 

управление на програмите, като градят широко обществено доверие и подпомагат 

прилагането на интегрирания териториален подход в България. 

Целта на тази процедура е осигуряване на ефективно функциониране на мрежата от 

27те ОИЦ. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която Община 

Търговище може да получи за реализация на проекта е 250 000 лв. Не се изисква 

съфинансиране от страна на Общината. Продължителността на проекта е от 01 януари 2022 

год. до 31 декември 2023 год. 

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29 декември 2021 год. 

Единият от документите, които се изискват на етап кандидатстване е Решение на 

Общинския съвет на Общината кандидат за даване съгласие за кандидатстване по 

процедурата, както и деклариране на ангажимент за осигуряване на финансов ресурс за 

точното и навременно изпълнение на планираните дейности по проекта до верифициране и 

плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ. 

Във връзка с горното предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното  

                                                        РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет Търговище: 

1. Дава съгласие Община Търговище да подаде проектно предложение по 

процедура BG05SFOP001-4.007 „Осигуряване функционирането на националната мрежа  от 

областни информационни центрове  (2022-2023) “ чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ. 

2. Декларира, че Община Търговище ще осигури оборотни средства за точното и 

навременно изпълнение на дейностите, планирани по проекта до верифициране и плащане 

от страна на Управляващия орган на ОПДУ. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ 

Заместник-кмет на Община Търговище  

 

Съгласувал: 

Тодор Тодоров, началник отдел „НПО“ 

 

Изготвил: 

Милчо Тонев, управител ОИЦ Търговище 


