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На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 5, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 4, ал. 2 от Устройствения 

правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, приет с 

Постановление № 388 на Министерския съвет от 10 декември 2014 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 

12.12.2014 г.) и във връзка с чл.28 от Постановление № 107 от 10 май 2014 година за 

определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за 

периода 2014-2020 г., във връзка със заповед № РД-02-14-1091/17.11.2014 г. на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и във връзка с процедура за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура, въведена в информационната система ИСУН 

2020 с номер и наименование: BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Инвестиционни програми“, част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие”

РЕШИХ:

1. Одобрявам инвестиционна програма с регистрационен номер: BG16RFOP001-1.040 

0019 „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на обпцша 

Разград 2020“ на община Разград по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFOP001-1.040 Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020-Инвестиционни програми.

2. Да се сключи споразумение за изпълнение на одобрената инвестиционна програма, какг 

следва:

гр. София, ул. „Св. Кирил и Методий” 17-19 
тел. 94 059, факс 987 25 17 
www.mrrb.government.bg

http://www.mrrb.government.bg
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1

3G16RFO

Р001-

.040-0019

Инвестиционна 

програма за 

устойчиво и 

интегрирано 

градско развитие 

на община 

Разград 2020

Община

Разград

19 829 481,70 20 013 781,70 90*

* Продължителността на споразумението обхваща финансовата рамка 2014-2020 г. и е със срок
в:а действие до 31.12.2023 г.

3. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение Инвестиционната 

програма представлява следната индикативна максимална сума: 19 829 481,70 лв.

4. Настоящото Решение да се публикува в информационната система ИСУН 2020 и на 

електронната страница на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.: 

www.bgregio.eu.

Контрола по изпълнение на решението възлагам на г-жа Ася Станкова -  главен директор 

на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и заместник-ръководител на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Копие от 

решението да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
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