
   
 

Проект 

„Техническа помощ за Община Силистра“ 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0006-С01 

По оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. 
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” 

Процедура  BG16RFOP001-8.001 
«Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г.» 

 
 

Настоящата Бюджетна линия е форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 
конкретни бенефициенти – 39 общини за градове от 1-во до 3-то ниво, една от които е Община 
Силистра. Целта й е да подпомогне Община Силистра в дейностите по управление и 
изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и изпълнение на 
функциите й  на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 
Стойност на проекта: 

• Обща стойност - 96 204,00 лева; в т.ч.: 
• Съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/- 81 773,40 лв.; 
• Съфинансиране от националния бюджет- 14 430,60 лв. 

Срок за изпълнение на договора- 93 месеца /03.2016г. – 12. 2023г./ 
 
Дейности по проекта: 

• Осигуряване на възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционна програма на 
Община Силистра по процедура BG16RFOP001-1.001-039„Изпълнение на Интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“; 

• Осигуряване на възнаграждения на екипа на Междинното звено за реализация на 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 

• “Наемане на външни за Междинното звено оценители и помощник-оценители за оценка 
на проектни предложения по процедураBG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.“ 

• Участие в програми за обмен на опит и добри практики; 
• Публичност и визуализация; 
• Организация и управление. 

Очаквани резултати  

• Обезпечен екип за изпълнение на инвестиционната програма; 
• Наети външни оценители/помощник-оценители за осигуряване на експертна 

обезпеченост на оценителните комисии; 
• Осигурени възнаграждения на експертите от междинното звено и външните 

оценители/помощник- оценители; 
• Участие в програми за обмен на опит и добри практики. 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Този документ е създаден в рамките на бюджетна линия  „Техническа помощ за Община Силистра”,Договор № 
BG16RFOP001-8.001-0006-C01, който 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 Силистра 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 

http://www.eufunds.bg/

