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ПРОВЕДЕНИ ФОКУС ГРУПИ И РАБОТНИ СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № 
BG05SFOP001-2.009-0192 „ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И МЕСТНАТА ВЛАСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ“ 

В периода 11.10-14.10.2019 г. в конферентната зала на Спа-хотел „АТА”- град Вършец 

се проведоха четири фокус групи във връзка с изпълнението на дейност 1: „Разработване на 

анализи, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики“ от Проект № BG05SFOP001-2.009-0192 „Ефективно 

взаимодействие между гражданското общество и местната власт за постигане на по-добро 

управление на община Вършец“, който се  осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд . 

Цел на дейността е разработването на два анализа: 

Анализ № 1 ще представи съществуващата рамка в общината за сътрудничество 

между общинската администрация и гражданския сектор, както съгласно нормативната 

уредба, така и предвид прилаганите на практика подходи. Ще  бъде проведен общ структурен 

и организационен анализ на системата за сътрудничество с гражданския сектор, включващ 

анализ на правната уредба, регистриране на използваните от администрацията процедури 

за определяне на заинтересованите страни в различни области на местната политика, както 

и на механизмите за сътрудничество и комуникация с представители на гражданския сектор 

и други заинтересовани страни, включително администрацията.    

Анализ № 2 ще анализира капацитета на гражданския сектор на територията, за да се 

определят областите на взаимодействие между органите на местната власт и гражданския 

сектор. Дейността ще включви документален анализ на европейски практики за работата на 

НПО с местните и регионални власти в страни-членки на ЕС, извеждане на добрите примери 

и извлечените поуки.     

Във фокус групите участие взеха над 36 представители на целевите групи по проекта 

– служители на общинска администрация – Вършец, представители на неправителствени 

организации, граждани и бизнеса от територията на община Вършец. 

http://www.eufunds.bg/
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В периода 15.11-16.11.2019 г. в заседателната зала на административната сграда на 

Община Вършец се проведоха четири работни срещи във връзка с изпълнението на 2: 

„Изготвяне на оценка и отправяне на препоръки, свързани с подобряване на гражданското 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство“ от Проекта. Целта на дейността е усъвършенстване на дейността, 

структурата и организацията на работа в общинската администрация за взаимодействие със 

структурите на гражданското общество.  В четирите работни срещи участваха над 40 

представители на целевите групи по проекта - служители на Общинска администрация – 

Вършец, представители на неправителствени организиции, бизнес, граждани от община 

Вършец. 

 В периода 30.11.2019 г.- 03.12.2019 г. в заседателната зала на административната 

сграда на Община Вършец се проведоха четири работни срещи във връзка с изпълнението 

на 3: „Разработване на механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна 

на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с администрацията“ от Проекта. Целта на 

дейността е прилагане на подобрени механизъм и инструментариум за обратна връзка и 

оценка от страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с администрацията в 

община Вършец. В четирите работни срещи участваха над 60 представители на целевите 

групи по проекта – представители на местната власт, служители на Общинска администрация 

– Вършец, представители на неправителствени организиции, бизнес, граждани от община 

Вършец. 
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