
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МОНТАНА

Проект № 0057-ОМА-33: “Областен информационен център – Община Монтана
(ОИЦ-Монтана)”, договор № BG161PO002-3 3.02-003-C0001, финансиран от Оперативна програма

„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

ДОБРИ ПРАКТИКИ

ПО ОПАК

ЗА ОБЩИНИТЕ



ДОБРА ПРАКТИКА

• Всеки изпълнен (приключил) проект,
с видим резултат, който ясно илюстрира
приноса на Структурните и Кохезионния
фондове на ЕС в страната

• Чрез дейностите по проекта и
ангажимента на бенефициента
да се гарантира устойчивост на
резултатите



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Бенефициент: Община Видин
• Общ бюджет: 169 137 лв.
• Безвъзмездна финансова помощ: 167 137 лв.
• Европейски социален фонд: 143 767 лв.
• Национално финансиране: 25 371 лв.

Проект: 
“Модерна и ефективна администрация”

 В процес на изпълнение!

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.1 „Ефективна структура
на държавната администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Преглед на организационното състояние
на общината и разработване на функционален
анализ

• Подобряване на работните процеси
чрез прилагане на мерките от разработения
функционален анализ

• Обучение на служителите на общината

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.1 „Ефективна структура
на държавната администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Бенефициент: Община Марица
• Партньор: Община Брезово
• Общ бюджет: 429 369 лв.
• Безвъзмездна финансова помощ: 429 369 лв.
• Европейски социален фонд: 364 964 лв.
• Национално финансиране: 64 405 лв.

Проект: “Ефективна, прозрачна
и почтена община”

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена
държавна администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Прозрачност, отчетност и подобряване
на механизмите за контрол върху дейностите

• Проучвания и анализи за състоянието
на общинска администрация в сферите
на прозрачност, отчетност и достъп
до информация

• Изготвяне и въвеждане на Иновативна
програма за превенция на корупцията

• Изследване и анализ на документи:
правилници, наредби, заповеди на кмета,
решения на общински съвет, етични кодекси и др.

• Обучение и семинари на служители в администрацията
и общински съветници за превенция на корупцията
и постигане на прозрачност в обслужването .

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена
държавна администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Бенефициент: Община Балчик
• Общ бюджет: 270 059 лв.
• Безвъзмездна финансова помощ: 270 059 лв.
• Европейски социален фонд: 229 550 лв.
• Национално финансиране: 40 509 лв.

Проект:
“Оптимизиране процеса на
формиране на качествени
политики в община Балчик чрез
широко прилагане на принципа на
партньорство”

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.3 „Ефективна
координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Извършване на междинна оценка на изпълнението
на действащия общински план за развитие

• Подготвителни дейности по разработване
на общинския план за развитие за следващия планов
период

• Разработване на Правила за мониторинг
при изпълнение на конкретни политики
на община Балчик

• Разработване и въвеждане на вътрешни правила
за набиране на информация за подготовката
и отчитането на изпълнението на ОПР

• Анкетно проучване, дискусионен и онлайн форум, 
кръгла маса за политиките, целите и приоритети
в развитието на община Балчик за периода 2014-

2020 г.
• Провеждане на обучение на общинските служители

Приоритетна ос I „Добро управление“
Подприоритет 1.3 „Ефективна
координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Бенефициент: НСОРБ
• Общ бюджет: 3 968 293 лв.
• Безвъзмездна финансова помощ: 3 968 293 лв.
• Европейски социален фонд: 3 373 049 лв.
• Национално финансиране: 595 244 лв.

Проект:
“Подобряване на общинския
капацитет за предоставяне на
публични услуги”

Приоритетна ос II „Развитие на
човешките ресурси“
Подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

 Цел: Разширяване на капацитета
на общинските представители
(кметове на общини, общински съветници, 
общински служители, кметове на кметства
и кметски наместници) да предоставят
качествени публични услуги в съответствие
с потребностите на гражданите

Приоритетна ос II „Развитие на
човешките ресурси“
Подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация“



АДМИНИСТРАТИВЕН
КАПАЦИТЕТ

• Изграждане и поддържане на web-базирана платформа
за обучение на общински представители

• Провеждане на обучения за обучители

• Провеждане на няколко цикъла на обучение

• Анализ и оценка на ефективността на обученията

• Подготовка и разпространение на тематични наръчници

Приоритетна ос II „Развитие на
човешките ресурси“
Подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация“



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Облaстен информационен център – Монтана

Тел.: +359 96 300 560

E-mail: oic.montana@eufunds.bg

ОБРАТНА ВРЪЗКА


