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Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,  

Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на 

оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие 

 
 
 

ПРОЕКТ №0080-ОПР-3.3. „Изграждане и функциониране на Областен информационен 
център - Перник”, Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
 

Обща стойност на проекта: 391 516.61 лв. 
Начална дата на проекта:     12.07.2011 г. 
Крайна дата на проекта:       12.07.2014 г. 
Бенефициент: Община Перник 
 
Обща цел на проекта: осигуряване на ефективно функциониращ областен информационен 
център гр. Перник, чрез който да се предоставя обща и специализирана информация за 
кохезионната политика, нейните цели и съществуващите в България възможности. 
Конкретна цел: осигуряване на правото на справедлив и пълен достъп до информация за 
възможностите за финансиране по СКФ на всички социални, етнически и възрастови групи из 
цялата област, като се осигурява широк набор от възможности за получаване на наличната 
информация. 

Изпълнението на настоящия проект е важно, не само на местно ниво, но то ще допринесе за 
постигане и на специфичните цели на ОП, а именно: Укрепване на необходимия капацитет и 
функциониране на структурите на централната и местна администрации, участващи в 
усвояването на средствата от СКФ на ЕС и подобряване на информираността и осведомеността 
на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България. 

Дейности по проекта: 

Дейност 1 Управление и изпълнение на проекта 
Дейност 2 Създаване на екип на информационен център Перник  
Дейност 3 Създаване на областен информационен център Перник  
Дейност 4 Функциониране на областен информационен център Перник  

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: 

- изпълнен и отчетен договор за безвъзмездна помощ 
- нает и обучен екип на информационен център гр. Перник 
- реализирани СРР и всички други необходими поддържащи или режийни дейности във 

връзка с пускането в експлоатация на центъра; 
- функциониращ информационен център; 
- увеличен интерес и ангажираност на потенциалните бенефициенти към възможностите, 

които СКФ предоставя; 
- повишен брой на подадени проектни предложения по различните програми; 
- повишен брой успешното реализирани проекти и усвоени средства по ОП и др. 

 
Екип за управление на проекта: 
 

1. инж. Иван Искренов - Ръководител 
2. Росица Симеонова - Координатор 
3. Ирина Станоева - Счетоводител. 
 


