
 
 

Проектът е финансиран от Оперативна програма „ Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 
 

Проект: „ Шумен 2020” 
 

Бюджет на проекта по ДБФП: 79 792, 80  лева  
 

 
Общата цел: Подобряване на процеса на разработване и реализиране на общински 

политики за развитие чрез осигуряване на партньорство и координация с всички 

заинтересовани страни 

 

Специфични цели: 

♦ Разработване и въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на 

изпълнението на общински план за развитие 2014-2020. 

♦ Повишаване на капацитета на служителите в общинската администрация за 

прилагане на механизма за планиране, мониторинг, контрол и оценка на 

изпълнението на стратегически документи. 

♦ Процесът по разработване на политики  - процес на прецизна оценка за 

възможностите и рисковете за реализиране; на гражданска ангажираност и 

устойчивост чрез осигуряване на условия за прилагане на съгласувани и 

ефективни/ ефикасни политики на общинско ниво. 

♦ Повишаване на общественото доверие към общинската администрация и 

насърчаване на активното участие на гражданите и бизнеса в процесите на  

планиране,  вземане на решения, изпълнение и контрол 

Целеви групи: 

♦ Общинска администрация на община Шумен 

♦ Представители на гражданските структури на територията на община Шумен 

 

Основни дейности: 

♦ Организиране и провеждане на публично обсъждане на мисия, визия, 

стратегически цели, приоритети за разработване на общински план за развитие 

на община Шумен за 2014-2020 г. 

♦ Разработване на механизъм (вътрешни правила и процедури) за  мониторинг, 
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контрол и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020 г. 

♦ Разработване на общински план за развитие на община Шумен 2014-2020 г.  

♦ Провеждане на съпътстващо обучение за прилагане на механизъм за 

мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

2014-2020 г. 

  

Очаквани резултати: 

♦ Проведен дискусионен форум за обществено консултиране на общата рамка на 

ОПР на община Шумен за 2014-2020 г. 

♦ Внедрени 2 добри практики от централна администрация 

♦ Разработен и внедрен механизъм за мониторинг, контрол и последваща оценка 

на изпълнявания ОПР, приет с акт от общински съвет на община Шумен. 

♦ Разработен и приет от общински съвет на община Шумен ОПР 2014-2020 г. 

♦ Обучени 21 служители на общинска администрация на община Шумен за 

прилагане на механизма за мониторинг, контрол и последваща оценка на 

изпълнение на ОПР. 

 


