
 
 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на 

общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

 На 14.02.2014 год.  в заседателната зала на Община Своге се проведе встъпителна пресконференция по 

проект № 13-13-8/ 07.11.2013 год. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на 

общински план за развитие и политики в община Своге“.  Проектът се осъществява с  финансовата подкрепа 

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

Европейския социален фонд и е на стойност 78 884, 55 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца и 

трябва да  приключи на 07 август 2014 година. 

 Работният екип по проекта, сформиран със Заповед на Кмета на общината е в състав: ръководител на 

проекта - г-н Юлиян Асенов; координатор по проекта - г-жа Силвия Ангелова и счетоводител - г-жа Марияна 

Милушева. 

На проведената пресконференция, проектния екип представи целите, дейностите и очакваните 

резултатите от изпълнението на проекта.  

Общата цел, към която е насочен проекта е подобряване на процеса на стратегическо планиране в 

община Своге и повишаване капацитета на местно ниво за извършване мониторинг и контрол на конкретни 

политики. Специфичните цели са: 

- Въвеждане на правила за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни политики на община 

Своге, продиктувано от желанието на общината да работи активно и с приоритет върху подобряването на 

транспортната и инженерно-технически инфраструктура; 

- Качествено разработване и изпълнение на стратегически документи за следващия програмен период в 

синхрон с потребностите на местното население и национални и регионални приоритети и стратегии. 

Целевите групи, към които е насочен проекта са: общинската администрация на Община Своге и 

структурите на гражданското общество в общината - неправителствени организации, фондации, включително 

и граждани, които проявяват интерес към развитието на общината. 

Представени бяха й дейностите по проекта: организация и управление на проекта; разработване и 

въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики 

в община Своге; разработване на Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г., 

разработване на стратегически документи на местно ниво и провеждане на дейности за информация и 

публичност на проекта. 

Очакваните резултати при реализиране на проекта са: 

- Разработени и въведени правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на 

конкретни политики; 

- Разработен и приет Общински план за развитие на община Своге за периода 2014-2020 г.; 

- Разработени и приети стратегически документи на местно ниво; 

- Осигурена информация и публичност по проекта; 

- Осигурено добро управление на проекта.  

  


