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Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партьорство при разработване и провеждане на политики 

в Община Челопеч и Община Копривщица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
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Община Челопеч е бенефициент  по Договор за финансиране с рег. № 13-13-95/08.11.2013г.  за 

изпълнение на проект: “Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики в Община Челопеч и Община Копривщица”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на   Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския 

социален фонд. 

Проектът ще се реализира в партньорство с община Копривщица. 

Одобреният бюджет на проекта е в размер на  64 674,25 лв., а продължителността му- 9 месеца. 

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на публичното управление посредством 

ефективна координация и партньорство със заинтересованите страни при разработване и провеждане 

на политики в Община Челопеч и Община Копривщица.  

Конкретните цели на проекта, адресирани към постигането на определената обща цел са: 

 Създаване на предварителни условия за прилагане на ефективни, съгласувани публични политики 

в общините Челопеч и Копривщица 

 Въвеждане и прилагане на механизми за участие на заинтересованите страни в планирането, 

прилагането и мониторинга на политики, прилагани от общинските администрации; 

 Укрепване на капацитета на общините Челопеч и Копривщица  за разработване и прилагане на 

политики в партньорство със заинтересованите страни;  

 Включване на СГО в процеса на планиране, изпълнение и контрол на публичните политики в 

целевите общини. 

Основните проектни дейности са както следва: 

 Разработване и въвеждане на методика за мониторинг и контрол на политиките в общини 

Челопеч и Копривщица; 

 Разработване на социално-икономически профили, анализ на  статистическа и пространствена 

информация и предварителни анализи по „разходи и ползи”, необходими за разработване на 

общинските планове за развитие; 

 Разработване на общински планове за развитие с програми за тяхната реализация и секторни 

общински стратегии за икономическо развитие/развитие на туризма, управление на общинската 

собственост и околната среда за периода 2014-2020 г. на целевите общини; 

 Провеждане на обществени консултации на общински политики, включени в обхвата на 

разработваните планове и стратегии; 

 Провеждане на съпътстващи обучения на служители и представители на СГО свързани с 

въведената методика за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики; 

 Управление на проекта; 

 Дейности за информация и публичност на проекта. 

 

Предвижда се реализацията на проекта да повлияе трайно върху работата на общините Челопеч и 

Копривщица в стратегическото планиране на политиките, осъществявани от местните власти. 
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