
 

Проект „Ефективни политики в Община Стражица”, се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд по  
Договор № 13-13-31/07.11.2013 г. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИИТЕ ЗА ВСТЪПИТЕЛНА 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ 
„ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА” 

 
 На 07.11.2013г. Община Стражица подписа договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Ефективни 
политики в Община Стражица”.  Проектът се финансира по приоритетна 
ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.3-07 на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.   
Цели на проекта: 

1.  Въвеждане на механизъм за мониторинг и контрол на изпълнението 
на политиките в община Стражица за постигане на ефективно 
функциониране на администрацията. 

2. Повишаване прозрачността, отчетността и контрола на общинската 
администрация, чрез координация и партньорство със 
заинтересованите страни. 

3. Разработване на съгласувани и ефективни стратегически документи 
на община Стражица. 

4. Подобряване подготовката на общинска администрация Стражица за 
качествено разработване и изпълнение на стратегически документи. 

Целеви групи: 
- кмет и заместник-кметове на Община Стражица;  
- служителите на Общинската администрация; 
- кметове на кметствата и кметски наместници;  
- структури на гражданското общество; 

Дейности: 
      1. Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, 
контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики в 
Община Стражица. 

2. Изготвяне на Последваща оценка на Общински план за развитие на 
Община Стражица  2007-2013г. 

3. Разработване на Концепция за пространствено развитие на Община 
Стражица. 
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      4. Разработване на Общински план за развитие на Община Стражица 
2014-2020г.        
      5. Изготвяне на Предварителна оценка на Общински план за развитие 
на Община Стражица 2014-2020г. 
       6. Обществено консултиране на политиките, провеждани от общинска 
администрация Стражица. 
       7. Осигуряване на информираност относно политиките, провеждани от 
общинска администрация Стражица. 
       8. Разработване на наръчник, свързан с изпълнението на общинските 
стратегически документи. 
       9. Обучение свързано с въведени правила и методики за мониторинг, 
контрол и последваща оценка на изпълнението на общински политики  в 
община Стражица. 
       10. Дейност: Информираност и публичност относно целите, 
дейностите и резултатите на проекта. 
       11. Дейност: Управление и отчитане на проекта. 
 В Община Стражица има необходимост от създаване и прилагане на 
стройна система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на 
общинските политики. Разработените по проекта правила и методики ще 
дадат възможност да се извършва наблюдение и навременна оценка на 
постигнатите резултати, отчитане на пропуските, вземане на своевременни 
мерки при промяна в средата. От друга страна проектното предложение 
отговаря на нуждата от стартиране на подготовката на местни 
стратегически документи за новия програмен период на СФ на ЕС 2014-
2020г. и отговаря на нуждата от засилване на прозрачността на 
администрацията и широко обществено консултиране на разработените 
документи. 

Настоящият проект допринася за повишаване капацитета на 
служителите от администрацията и кметствата на Община Стражица чрез 
подобряване на професионалната компетентност за по-ефективно и 
ефикасно изпълнение на задълженията. Включвайки се в процеса на 
стратегическо планиране, обучавайки се в прилагането на новите правила 
и методики за мониторинг и последваща оценка, част от служителите ще 
усвоят нови компетенции и знания, а други ще надградят знанията и 
уменията си.   
 За прилагане на ефективни политики  от първостепенна важност е 
общественото консултиране на процесите на стратегическо планиране и 
изпълнение на плановите документи и завишаване на гражданския 
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контрол. Проектът ще даде възможност за пряко включване на всички 
заинтересовани страни в правенето и прилагането на политики в общината. 

Ефектът на проекта върху прилаганите политики в община Стражица 
ще е значителен. От една страна ще се разработят най-важните 
стратегически документи на общината- актуални и обществено  
консултирани, а от друга страна ще се разработи механизъм за ефективен 
мониторинг и последваща оценка на изпълнението им. Реализирането на 
проекта ще спомогне за ефективното прилагане на местните политики чрез 
повишаването на административния капацитет на Община Стражица. 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 62 274,57 лв. 
Продължителността на проекта е 9 месеца. 
 
03.12.2013г. 
 


