
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

 

Проектобюджет 2021 г. на индикативен разчет 

 

 1. Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-188 по проект 

„Селиолу и Созопол – Информирани, Обучени, Екипирани“, Програма за 

трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г. " 

 

 Настоящият проект е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество 

България - Турция. Общата сума на допустимите разходи възлиза на 522 967,88 лв.  

 Партньори по проекта са: 

Община Селиолу – водещ бенефициент 

Община Созопол – партньор по проекта 

Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е  24 месеца, считано от 

23.07.2019г. 

Остава за плащане през 2021г. – 243 267,00 лв. с ДДС 

 

 

 2. Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-

0047-C01 и Допълнително споразумение №2 процедура BG05M9OP001-2.103 – 

Компонент 4, проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община 

Созопол“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”/ОП 

РЧР/ 

 Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на човешките 

ресурси 2014-2020г. 

Партньори по проекта са: 

Община Созопол – водещ бенефициент  

Община Сунгурларе - партньор 

Общ бюджет на проекта – 73 614,99лв. 

Бюджет на Община Созопол – 34 062,32лв. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ се удължава със срок 6 месеца, считано 

от 02.11.2020г. до 02.05.2021г. 

 

3. Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. с Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция, финансиран по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020г. подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони /ПРСР/ 2014-2020г, проект „Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, 

община Созопол” . 

 Стойност на проекта БФП - 106 734,93. От бюджета на Община Созопол - 6 

000,00 лв., включващи авторски и строителен надзори. Обща стойност на проекта - 

112926,08лв.- капиталови разходи. 

Изплатено през 2020г. – 53 367,46лв. 

Остава за плащане през 2021г. - 53 367,46 лв. за СМР и 6000лв. за строителен и 

авторски надзор (Бюджетни средства) 

 



4. Рехабилитация на ул. "Републиканска" от общински път BGS1210 до 

кръстовището с ул. "Одеса" и ул. "Одеса". Ново строителство от ул. "Одеса", 

изграждане на ул. "Цар Симеон Велики", ул. "Цар Асен Велики" и ул. "Хан 

Тервел" на гр. Созопол BG06RDNP001-7.001-0125 в ИСУН по процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-7.001“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). 

Стойност на проекта – капиталови разходи - 1 416 230,30лв., включващи 

1 394 030,30лв.  безвъзмездна помощ за СМР и от бюджета на Община Созопол - 

22200,00лв. за авторски и строителен надзори.  

Изплатени през 2020г. – 697 015,15 с ДДС. Остават за плащане през 2021г. 

697 015,15 с ДДС безвъзмездна помощ и 22200,00лв. за авторски и строителен надзори 

от бюджета на Община Созопол 

 

5. ”Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол - терминал 

1”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG14MFOP001-1.009-

0003-C01/27.03.2019г., финансиран по Процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски 

пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” Програма 

за морско дело и рибарство. 

Стойност на проекта - безвъзмездна помощ - 944 783,67 и от бюджета на 

Община Созопол - 4000,00 за археологически проучвания.  

Остава за плащане – 519 023,00лв. с ДДС 

 

6. ДБФП №100708/05.09.2018г., проект „Развитие на устойчив културен 

туризъм в Черноморския басейн“, (Development of Sustainable Cultural Tourism in the 

Black Sea Basin, CULTOUR-BSB), референтен номер BSB 117“, Съвместна оперативна 

програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“. 

Проектът се изпълнява от 2018г.  

Остатъчна стойност на проекта – 92 649,00лв. БФП. 

 

7. Повишаване на капацитета на администрациите на общините Созопол, 

Сливница и Своге за адаптиране към климатичните промени,Открита покана № 

3 „Климат“BGENVIRONMENT-4.003. Партньори по проекта са Община 

Сливница, Община Своге и Supra AS. Финансиране - 100% финансова помощ. 

Обща стойност на проекта – 768 320,00лв с ДДС 

 Бюджет на Община Созопол – 371 230.00лв сДДС 

 

 8. Инвестиции в залесяване и поддръжка на площи на територията на град 

Созопол,Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.1 

"Залесяване и поддръжка“BG06RDNP001-8.005 – Финансиране 100% от Държавен 

фонд „Земеделие“ 

 Общ бюджет – 165 638,00 лв. с ДДС 

 9. Проект"Намери се в другия" конкурсна процедура 33.19-2020 

финансиран от ЦОИДУЕМ. 

 Общ бюджет по проекта – 19 784,40лв. с ДДС 



 

 

 10. Споразумение за партньорство № 8-97/27.02.2020г.-Проект"Приеми ме 

2015" по Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г., 

бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015" 

 Бюджет по проекта – 9304,00 лв. с ДДС 

 

 11. Проекти по които ще кандидaтства Община Созопол през 2021г. 

 

 11.1 Процедура "Патронажна грижа +", финансирана по ОП “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 

- Общ бюджет на проекта - 161 644,00лв. 

- Период на изпълнение - 2021г. до 2023г. 

 

 11.2 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма за 

храни и/или основно материално подпомагане 

- Общ бюджет на проекта - 245 380лв. 

- Период на изпълнение - 2021г. 

 

 12. Допълнение към проектобюджет 2021 г. на индикативен разчет на 

второстепенен разпоредител ОКИ “Музеен център” - Созопол 

 

 12.1. Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-139 по проект 

„Созопол и Одрин - обединени за култура и туризъм“, Програма за трансгранично 

сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.  

 

 Настоящият проект е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество 

Interreg - ИПП България - Турция. Общата сума на допустимите разходи възлиза на 192 

915,85лв.  

 Партньори по проекта са: 

 Директорат на Музей Одрин, Турция – партньор 

 ОКИ “Музеен център” - Созопол – водещ партньор 

 Срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ е 14 месеца, считано от 

01.09.2020г. до 31.10.2021г. 

 

 

 


