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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ 

ПРИОРИТЕТНИ ОСИ: „ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ В 

ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА“ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРА: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ  

НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

КОД НА ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.025 

 

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.025-0155  

„ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ  

В ОБЩИНА СМЯДОВО“ 

 
Бенефициент 

 
СДРУЖЕНИЕ "ШАНС ЗА ВСИЧКИ" 

 

 

Партньор 

 

 
 

ОБЩИНА СМЯДОВО 

 

 
Стойност на проекта 59 968.53 лв., от които  

85% от стойността на проекта финансиране от ЕС в размер на 50 973.25 лева и  

15% национално финансиране в размер на 8 995.28 лева 

 

Срок на изпълнение: 13 месеци         Начало: 23.08.2022 г.        Приключване: 23.09.2023 г. 

 

 

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда постигане на открито и отговорно 

управление на Община Смядово, базирано върху изграждане на ефективно партньорство и 

осъществяване на активен диалог с гражданите и бизнеса. В хода на изпълнението му се 

планира реализация на част от отправените към местната администрация препоръки в 

изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, като същевременно 

се предлагат и нови механизми за засилване на двустранния диалог между целевите групи.  

 

 

http://www.eufunds.bg/


                                                                                                                                                     

   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -------------------------------------------------- 

Проект BG05SFOP001-2.025-0155 „Гражданско участие за по-добро бъдеще в община Смядово“,  

финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020,  

съфинансирана от Европейския социален фонд  
2 

 

 

Цел на проекта: Открито и отговорно управление на Община Смядово, базирано върху 

ефективно партньорство и активен диалог с гражданите и бизнеса. Същата е в съответствие с 

двете фундаментални цели на Процедура BG05SFOP001-2.025 "Повишаване на гражданското 

участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" на 

Оперативна програма "Добро управление", а именно "Партньорско управление с гражданите 

и бизнеса" и "Открито и отговорно управление" 

Специфични цели: 

Специфична цел №1 Надграждане на вече постигнатите в Община Смядово резултати и 

изпълнение на отправените към местната администрация препоръки, вследствие от 

реализацията на проект №BG05SFOP001-2.009-0124 „Умно гражданство“, финансиран по 

процедура BG05SFOP001-2.009 "Повишаване на гражданското участие в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" на Оперативна 

програма "Добро управление" 

Специфична цел №2 Повишаване на местния потенциал за открито и отговорно управление 

на Община Смядово в партньорство с гражданите и бизнеса 

Специфична цел №3 Подобряване на средата за активно гражданско участие в процесите 

на местното самоуправление, чрез усъвършенстване на мониторинга и оценката на 

местните политики и законодателство и отправяне на нови актуални препоръки 

 

 

Дейности: 

✓ Провеждане на проучвания с цел подобряване на средата за активно гражданско 

участие в процесите на местното самоуправление; 

✓ Повишаване на местния потенциал за открито и отговорно управление на Община 

Смядово в партньорство с гражданите и бизнеса; 

✓ Провеждане на информационна кампания с цел насърчаване и повишаване на 

гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на 

местни политики и законодателство. 
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