Общата цел на проект „Стратегическо планиране и ефективно управление на
местните политики в Община Вълчедръм”, изпълняван от Община Вълчедръм по ДПБФП
с регистрационен номер 13-13-81/17.10.2013 по Оперативна програма „Административен
капацитет”, е оптимизиране процесите на стратегическо планиране, разработване и
ефективно управление на местни политики, чрез сътрудничество и партньорство с всички
заинтересовани страни.
Специфичните цели на проекта са:
1. Въвеждане на механизми, правила и методики за мониторинг и контрол при
разработването и изпълнението на общински политики.
2. Ефективно стратегическо планиране и разработване на документи, чрез прилагане
на методики за мониторинг и контрол.
3. Повишаване капацитета на Община Вълчедръм за разработване на местни
политики в партньорство и координация със заинтересованите страни.
4. Стимулиране на обществена активност, гражданско участие и подкрепа при
формиране на общински политики.
Преките измерими резултати от проекта са:
1. Сформиран екип за управление на проекта. Подготвени и предадени 2 междинни и
1 финален технически и финансови отчети по проекта.
2. Сключен договор с консултант за разработване на тръжни процедури. Възложени
за изпълнение 10 дейности по проекта.
3. Проведено обществено консултиране на общинските политики с 30 участника,
представители на всички заинтересовани страни. Попълнени 60 анкети.
4. Разработени и въведени правила и методики за мониторинг, контрол и последваща
оценка на 4 общински политики:
- Методика за политиката за устойчиво местно развитие и привличане на
инвестиции;
- Методика за социалната политика и насърчаване на социалното включване;
- Методика за политиката за енергийна ефективност и насърчаване използването
на ВЕИ и биогорива;
- Методика за политиката по опазване на околната среда.
5. Разработена Концепция за пространствено развитие на община Вълчедръм 20142020 г.
6. Изготвена Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на
община Вълчедръм 2007-2013 г.
7. Разработени краткосрочна и дългосрочна Програми за енергийна ефективност,
насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Вълчедръм.
8. Разработена Стратегия за социално включване и интеграция на ромите 2014-2020 г.
9. Разработена Маркетингова стратегия за промотиране на община Вълчедръм и
нейния инвестиционен потенциал 2014-2016 г.
10. Разработена Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията
на община Вълчедръм (2014-2020 г.) и Програма за опазване на околната среда (2015-2020
г.).
11. Проведено обучение за общинските служители за запознаване с всички методики,
планови и стратегически документи, разработени по проекта.
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12. Изпълнени мерки за информация и публичност:
- проведени 2 пресконференции;
- отпечатани и разпространени 50 броя плакати;
- отпечатани и разпространени 1000 броя брошури;
- отпечатани и разпространени 1000 броя дипляни;
- изработена и монтирана 1 брой информационна табела.
Косвените резултати от изпълнението на проекта са:
 Оптимизирани процеси на стратегическо планиране, разработване и ефективно
управление на местните политики в община Вълчедръм;
 Повишен капацитет на Община Вълчедръм за разработване на местни политики в
партньорство и координация със заинтересованите страни;
 Осигурено активно гражданско участие и подкрепа при формиране на
общинските политики.
Целеви групи по проекта:
Служителите и ръководния екип на Община Вълчедръм са пряко ангажирани с
процеса на разработване и отговорни за изпълнението на общинските политики. Тяхното
мнение и участие е важно за подобряване на местното стратегическо планиране и реализация
на успешни политики.
Общинският съвет е избран за целева група, защото той е органът, който гласува,
утвърждава и приема всички планови и стратегически документи, регламентиращи
общинските политики. Тази целева група също е важен участник в процесите на
консултиране, обсъждане, приемане, мониторинг и контрол на изпълнението на всички
местни политики.
Структурите на гражданското общество и заинтересованите страни са избрани за
целева група, защото за дефинирането на качествени и ефективни общински политики е
нужна широка гражданска подкрепа.
Крайни бенефициенти на резултатите от проекта са всички жители на община
Вълчедръм – 9 900 души.
Идентифицирани потребности:
В Община Вълчедръм липсва механизъм за консултиране на местните политики в
партньорство и координация със заинтересованите страни. Досега общинските политики са
разработвани без обществено обсъждане и консултиране. Няма въведени механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на въведените местни политики. В тази връзка
ръководството на Общината има потребност от придобиване на опит за консултиране на
местните политики и търсене на широка гражданска подкрепа при тяхното формиране.
Общинските съветници много често гласуват формално, предложените им планови и
стратегически документи, с които се дефинират общинските политики. Те имат потребност
да бъдат привлечени в процеса на изработване на политиките и обсъждане на документите,
за да се чувстват съпричастни и ангажирани с последващия мониторинг и контрол на
изпълнението им.
Служителите на общинската администрация имат потребност от обучение за
прилагане и изпълнение на документите, които регламентират общинските политики.
Тяхното мнение и активно участие също е важно за доброто планиране в Община
Вълчедръм.
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Принос на проекта за удовлетворяване на потребностите на целевите групи:
Като цяло проектът ще допринесе за удовлетворяване потребностите на всички
избрани целеви групи. Прилагането на принципа на партньорство и координация със
заинтересованите страни, въведен с проекта, ще помогне на ръководството на Община
Вълчедръм за формиране на качествени политики с активно гражданско участие и
обществена подкрепа. Въвеждането на механизми, методики и правила за мониторинг и
контрол ще подобри ефективността на общинските политики. Прилагането на тези
механизми ще повиши ролята на Общинския съвет като контролен орган. НПО, бизнеса и
гражданите ще са съпричастни към изпълнението на определените с тяхно участие и
подкрепа политики. Служителите на администрацията ще повишат капацитета си за работа с
планови и стратегически документи.
Общата стойност на проекта е 70 006,89 лева.
Проектът е с продължителност 9 месеца и ще се изпълнява в периода от 17 октомври
2013г. до 17 юли 2014г.
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