
О Б Щ И Н А  Р А З Г Р А Д  

 

ЗАПОВЕД 

 

№ 331 

 

гр. Разград 19.03.2018 г. 

 

Със заповед 1642/18.12.2015 г. на кмета на Община Разград е определена Работна 

група със задача да осъществи избор на обекти на интервенция за включване към 

инвестиционната програма на Община Разград по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие” по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и 

интегрирано градско развитие» на Оперативна програма «Региони в растеж» 2014 - 2020 

г. (ОПРР) и Приложение П «Процедура за подготовка и оценка на инвестиционна 

програма и проектни предложения и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014 - 2020». На 10.01.2018 г. на интернет страницата на ОПРР- 

http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx са публикувани изменени Насоки за 

кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“. Съгласно Приложение П «Процедура за 

актуализация на инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура 

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

и развитие 2014 – 2020“ към насоките, във всяка една от 39-те общини, независимо от 

етапа на изпълнение на инвестиционната програма, се сформира по определена 

процедура, постоянно действаща Работна група за оценка на проектни фишове за 

актуализиране на Инвестиционната програма на общината. Община Разград е 

публикувала публична покана до заинтересованите страни за участие в Работната група. 

В рамките на срока за изразяване на интерес за участие в общинска администрация са 

постъпили 3 бр. заявления. 

 В тази връзка и на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация,  

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1.Сформирам Работна група за оценка на проектни фишове за 

актуализиране на Инвестиционната програма на Община Разград в състав: 

 

Секретариат на Работната група: 

Председател – Нели Стоянова Добрева, секретар на Община Разград и ръководител на 

Междинното звено към Община Разград; 

Секретар – Даниела Тодорова Неделчева, старши експерт в отдел „Програми и проекти“ и 

експерт в Междинно звено към Община Разград. 

 

и членове: 

� Ангел Александров Петков – началник на Регионално управление на образованието 

– Разград; 

� Росен Аврамов Аврамов – изпълнителен директор на Сдружение „Женска 

Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и Асоцииране - ЖАНЕТА“, 

гр. Разград; 

� Светослав Юлиянов Стойчев – завеждащ административно-техническа служба към 

Народно читалище „Напредък 1901“ гр. Разград. 

 

2.Работната група е постоянно действащ орган към общината и се създава в 

изпълнение на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР. 

3.Със заповедта за сформирането на настоящата Работна група се закрива 

Работната група, създадена със заповед №1642/18.12.2015 г. на кмета на Община 

Разград. 

4.Новосформираната работна група да приеме Вътрешни правила за своята работа, 

съобразно Приложение П2 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” 

по Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие» на ОПРР. 



5.В срок до 15 дни от датата на Заповедта за сформиране на Работната група 

секретариатът да обяви прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на 

инвестиционната програма на Община Разград. 

 

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Галина Георгиева – 

Маринова, зам.-кмет на Община Разград. 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на 

съответните длъжностни лица. 
 

Д-Р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ 

Кмет на Община Разград 
 

 

 

 


