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На 10.08.2022г стартира изпълнението на проект „Администрация, гражданско общество и 

бизнес-партньори за ефективно управление”. Проектът се осъществява с финансовата 

подкрапа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз.  

Дейностите по проекта се осъществяват от водещия бенефициент Сдружение „Северозапад” в 

партньорство със Сдружение „Свободен младежки център”. 

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формиране, 

изпълнение и мониторинг на прилаганите политики в публичната администрация и 

административното обслужване на местно ниво в община Видин, чрез открито и отговорно 

управление в партньорство с гражданите и бизнеса. 

Специфичните цели включват: 

• насърчаване на диалога между общинската администрация и органите на местно 

самоуправление, гражданското общество, НПО и бизнеса от община Видин чрез осигуряване 

на по-добра комуникация посредством обмяна на информация и споделяне на идеи на местно 

ниво относно провежданите политики от Община Видин в публичната администрация и 

административното обслужване. 

• подобряване капацитета на обществените организации за гражданското участие в процесите 

на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство Основната/общата цел на 

проекта се постига чрез изпълнение на планираните проектни дейности, всяка от които води 

до постигане на заложените специфични цели. 

Очаквани резултати: 

1. Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса. 

2. Нарастване активността на гражданския сектор при формулирането, изпълнението и 

мониторинга на политики относно провежданите политики от Община Видин в публичната 

администрация и административното обслужване. 

3. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно 

управление. 

В резултат от реализирането на проекта ще се повиши взаимодействието между 

администрацията и гражданите, ще се увеличи активността на гражданското общество при 

формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките за открито и отговорно 

управление и ще се отправят конкретни препоръки за повишаване на гражданското участие в 

местните политики, ще се подобри социално-икономическата среда в региона в резултат на 

повишеното доверие към работата на администрацията. 

Период на договора е от 10.08.2022г. до 10.10.2023г. 

Обща стойност на проекта: 59 276.45 лева   

Финансиране от ЕСФ: 50 384.98 лева    

Национално финансиране: 8 891.47 лева    

 


