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Проект: „ Подкрепа за Mеждинното звено и  
за управлението на инвестиционната програма  

за изпълнение на ИПГВР на град Шумен” 
 

Бюджет на проекта по ДБФП: 139 871.00 лева  
 

 
Общата цел: повишаване на капацитета на Общината за изпълнение на ролята й на 

бенефициент, на градска власт и на междинно звено за ефикасно и ефективно 

използване на възможностите за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-

2020 за постигане на стратегическите целите за развитието на града. 

 

 

Специфични цели: 

♦ постигане на добро управление и изпълнение на "Инвестиционната 

програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен";  

♦ устойчиво и качествено функциониране на междинното звено;  

♦ повишаване на професионалната квалификация на служителите чрез 

обучения за изпълнение на дейности за устойчиво градско развитие. 

Целева група: 

♦ служителите от междинното звено;  

♦ екипа за управление на инвестиционната програма;  

♦ общинската администрация като цяло 

 

Основни дейности: 

♦ Актуализиране на системата за финансово управление и контрол с оглед 

изпълнение и управление на инвестиционната програма на Община Шумен 

спрямо функциите й по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 20142020” ;  

♦ Възнаграждения на екипа за изпълнение на инвестиционната програма по 

процедура 
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♦ BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 20142020 г.; 

♦ Възнаграждения на екипа на Междинното звено с оглед реализацията на 

процедура BG16RFOP0011.001039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.;  

♦ Наемане на външни за Междинното звено оценители и помощникоценители 

за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP0011.001039 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020 г.";  

♦ Участие в програми за обмен на опит и добри практики;  

 


