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8.001-0002-C01 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Региони в 

растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Пловдив и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Община Пловдив подписа договор за изпълнението на проект “Бюджетна линия 

(финансов план) на Община Пловдив - бенефициент по процедура BG16RFOP001-

8.001” 

 

                    На 29 февруари 2016г. Община Пловдив подписа Договор за безвъзмездна 

финансова помощ по “Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив - 

бенефициент по процедура BG16RFOP001-8.001”по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – 

бенефициенти по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в Растеж“  2014-

2020“. Общата сума на бюджетната линия е  434 624,84 лева, която е 100% 

безвъзмездна финансова помощ. Като от тази сума: 

 

 369 431,11 лева (триста шестдесет и девет хиляди четиристотин тридесет и 

една хиляди лева и единадесет стотинки), съставляващи 85% от БФП по 

бюджетната линия (финансовия план), което е съфинансиране от ЕФРР, 

 65 193,73 лева (шестдесет и пет хиляди сто деветдесет и три лева и 

седемдесет и три стотинки), съставляващи 15% от БФП по бюджетната линия 

(финансовия план), което е съфинансиране от националния  бюджет. 

 

             Продължителността на бюджетна линия е 94 месеца. Целта на тази бюджетна 

линия е да се подпомогне финансово Община Пловдив при изпълнението на 

Инвестиционната си програма по ос 1 от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.  

 

Бюджетната линия се състои от следните дейности: 

 

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

градско възстановяване и развитие 2014-2020”; 

 

 Дейност 2. 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.; 

 

 Дейност 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 2014-2020 г.; 

 Дейност 4. 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;  

 

 Дейност 5. Техническа помощ за създаване на градски мрежи и участие в прояви 

на равнище ЕС, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие; 

 

 Дейност 6 "Участие в програми за обмен на опит и добри практики"; 

 

 Дейност 7 "Разходи за публичност и визуализация "; 

 

 Дейност 8 " Разходи за одит"; 

 

 Дейност 9 " Разходи за организация и управление"; 
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