
               

 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на 

Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-

2020 г.“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

На 04.07.2016 г. Община Разград подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ /ДБФП/ №BG16RFOP001-8.001-0022-C01 за изпълнение на бюджетна 

линия „Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ с 

рег.№ BG16RFOP001-8.001-0022 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  №BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 

приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г." в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа 

помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Максималната стойност 

на безвъзмездната финансова помощ за бюджетната линия е 106 167,76 лв. Бенефициент по 

договора е Община Разград, а срокът за изпълнение на бюджетната линия е 61 месеца. 

Основна цел на бюджетната линия е подобряване на административния капацитет на 

Община Разград в качеството й на местен орган, отговорен за изпълнението на стратегия за 

устойчиво градско развитие, Междинно звено за оценка и избор на проектни предложения 

за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по чл.123 (6) от Общ Регламент (ЕС) 

1303/2013 на Европейския парламент и Съвета и конкретен бенефициент по приоритетна ос 

1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. Сред специфичните 

цели на бюджетната линия са финансовото обезпечаване на работата на членовете на 

Междинното звено за оценка на проектни предложения за кандидатстване по Приоритетна 

ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 г., в т.ч. на наетите външни оценители; финансовото обезпечаване на 

работата на екипа по управление и изпълнение на Инвестиционна програма за устойчиво и 

интегрирано градско развитие на община Разград 2020 за периода до 2023 г.; финансовото 

обезпечаване на работата на екипа за управление и изпълнение на бюджетната линия на 

Община Разград, както и предоставяне на възможност за участие в програми и обучения за 

обмен на опит и добри практики на членовете на Междинното звено за оценка на проектни 

предложения за кандидатстване по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско 

развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и екипа по управление 

и изпълнение на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на 

община Разград 2020. 

Предвидени дейности за изпълнение по бюджетната линия: 

1. Осигуряване на възнаграждения на екипа за изпълнение на Инвестиционна 

програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 

2020 за периода до 2023 г.; 

2. Осигуряване на възнаграждения на екипа на Междинното звено; 

3. Наемане на външни за Междинното звено оценители и помощник-оценители; 

4. Участие в програми за обмен на опит и добри практики; 

5. Осигуряване на възнаграждения на екипа за организация и управление на 

бюджетната линия; 

 

 


