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                ДОГОВОР № 13-13-121/31.10.2013Г. - ПРОЕКТ „ОПТИМИЗИРАНЕ 

ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН” 

 

Общата цел на проекта е оптимизиране на процеса на провеждане на качествени 

политики в община Елин Пелин чрез разработване на адекватни стратегически 

документи и партньорство с всички заинтересовани страни . 

Специфичните цели, към които е насочен проекта са: 

1. Реализация на всички необходими подготвителни дейности и разработване на 

Общински план за развитие на община Елин Пелин 2014 – 2020 г. 

2. Подобряване на механизмите за отчитане на изпълнението на Общинския 

план за развитие 2014-2020 г. чрез въвеждане на правила за мониторинг и контрол на 

конкретни общински политики 

Постигането на общата и специфичните цели на настоящото проектно 

предложение ще допринесе  за постигане на стратегическата цел на ОПАК 

„Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни 

политики, качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и 

създаване на условия за устойчив икономически растеж и  заетост“. 

Заложените дейности изпълняват целта на приоритетна ос I. „Добро 

управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики” чрез включване на всички заинтересовани 

страни на местно ниво в процеса на формирането, разработване  и изпълнение на  

устойчиви местни политики. 

Дейността за разработване и въвеждане на Правила за мониторинг и контрол 

при изпълнение на конкретни политики на община Елин Пелин изцяло отговаря на 

основната цел на настоящата процедура. 

Чрез предвидените в проекта дейности за изготвяне на социално-икономически 

и   SWOT-анализ на общината се цели изпълнението на мерките, заложени в 

Национална програма за реформи - (2011-2015 г.), в изпълнение на стратегия „Европа 

2020”- приоритет ІІІ „Адресиране на слабостите в бизнес-средата и подобряване на 

административната ефективност, включително на регионално и местно ниво“ 

С планираните в рамките на проекта кръгла маса, анализи и провеждане на 

анкетно проучване сред широката общественост се стимулира изграждането на 
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партньорство между местните власти и структурите на гражданското общество, което 

от своя страна ще се доведе до реализирането на по-ефективни политики на местно 

ниво. 

Изборът на дейности по проекта е продиктуван от основните заключения и 

изводи, направени в Междинната оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие на общината за периода 2007-2013 г., където е отчетено, че слабостите и 

дефицитите в стратегическия документ се дължат на липса на опит в планирането на 

различни нива. 

Разработването  на Общински план за развитие на община Елин Пелин 2014 – 

2020 г., предвидено като дейност в проекта е в съответствие със Закона за регионалното 

развитие и действащите в областта на регионалното развитие регламенти на ЕС. 

Целеви групи и обосновка за избора  им.  

∙ Общинска администрация, кмет 

∙ Структури на гражданското общество  

Законът за регионалното развитие вменява конкретни задължения на 

общинската администрация, кмета и по отношение на разработването, актуализацията, 

наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на Общинския план за развитие. 

Изборът на целевите групи е изцяло съобразен със съществуващата нормативна уредба 

и Насоките за кандидатстване по процедурата. 

Привличането на структурите на гражданското общество в  планирането на 

бъдещите стратегически документи ще доведе до провеждане на по-ефективни 

политики на местно ниво. 

След приключване изпълнението на проекта трайният ефект за общинска 

администрация ще се изразява в използването на изготвените социално-икономически 

и SWOT-анализи и разработения Общински план за развитие за периода 2014-2020 г.  

Обучението на общинските служители за използването на Правилата за 

мониторинг при изпълнението на конкретни общински политики ще даде възможността 

значителна част от дейностите по разработването на бъдещите стратегически 

документи  да се извършват от общинската администрация. Участието на гражданските 

структури в процесите за разработване и консултиране на конкретните политики за 

развитието на общината, ще позволи включването на техните предложения в бъдещите 
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стратегически документи и ще доведе до по-ефективно изпълнение на поставените 

цели. 

Общинският план за развитие е ефективен управленски инструмент, чрез който 

се извършва планирането и изпълнението на приоритетите, които си е поставила 

общинската администрация за следващия планов период . Като основен резултат от 

реализирането на дейностите по проекта разработването на стратегическия документ 

ще даде възможност публичните средства да се насочват към решаване на съществени 

нужди и проблеми на общината. 

В институционално отношение дейностите по проекта ще продължат да се 

осъществяват от община Елин Пелин. Освен това устойчивите резултати от проекта ще 

се изразят и в подпомагане дейността на  отговорните за наблюдението и контрола за 

изпълнението на Общинския план за развитие служители.  

Въвеждането на Правила за мониторингът при изпълнението на конкретните 

политики води до засилване потенциалните възможности на общинския план за 

развитие.  

С реализирането на заложените в проекта дейности ще се подобри прилагането 

на някои от принципите на добро управление, като по-добра ефективност и ефикасност, 

прозрачност, достъпност и по-добра координация. 

 

                    


