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Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански 

контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ 

/design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Договор № 

BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

"Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура 

BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса“, с Бенефициент Европейски център по законодателство, анализ и 

усъвършенстване на съдебната практика и Партньор Община Челопеч 

 

                

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

Община Челопеч и „Европейски център по законодателство, анализ и усъвършенстване 

на съдебната практика“ стартираха изпълнението на съвместния проект: 

„Партньорство, делегирана власт и граждански контрол. Разработване на Модел за 

съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ /design thinking/, 

при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“, по Договор № 

BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на: 58 668,57 лв., от 

които 49 868,28 лв. европейско и 8 800,29 лв. национално съфинансиране. 

Основната цел на проекта е да се изготви работещ инструментариум – Модел 

/методология/ за съвместно създаване на стойност, основан на иновативен подход чрез 

прилагане на дизайн мисленето /design thinking/, концептуално обвързан с ПИРО 

Челопеч 2021 – 2027г., който да съчетае традиционни инструменти с иновативни 

подходи, които отразяват спецификата и потребностите на общността и на свой ред да 

стимулират изграждането на устойчив механизъм за партньорско и открито 

управление в Община Челопеч.  

В рамките на първата дейност по проекта ще бъде извършен анализ на текущото 

състояние на гражданското участие в процеса на изпълнение и мониторинг на 

политики в Община Челопеч. За тази цел екипът от експерти от Европейски център по 

законодателство и Община Челопеч стартира проучване сред представители на 

бизнеса, неправителствени организации работещи на територията на Община Челопеч, 

както и сред служителите от общинската администрация. Проучването се извършва 

чрез провеждане на интервюта на място, които ще бъдат допълнени с анкетно 

проучване.  
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Проект № BG05SFOP001-2.025-0053, с наименование: „Партньорство, делегирана власт и граждански 

контрол. Разработване на Модел за съвместно създаване на стойност, основан на „дизайн – мисленето“ 

/design thinking/, при проектиране и мониторинг на политики в Община Челопеч“ по Договор № 

BG05SFOP001-2.025-0053-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

"Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура 

BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство 

с гражданското общество и бизнеса“, с Бенефициент Европейски център по законодателство, анализ и 

усъвършенстване на съдебната практика и Партньор Община Челопеч 

 

 

В рамките на проучването ще бъдат изяснени спецификите на процеса на 

взаимодействие между администрацията и местната общност,  установени работещите 

традиционни механизми за гражданско участие, както и тези, които не са достатъчно 

добре развити и не създават условия за активно гражданско участие. Също така ще 

бъдат проучени нагласите на целевите групи за използване на иновативни подходи в 

процесите на изпълнение и мониторинг на политики. 

Резултатите от проучването ще бъдат използвани като база за изпълнение на 

последващите дейности.  

Община Челопеч и екипът на Европейски център по законодателство отправят покана 

до всички заинтересовани лица да се включат и активно да участват при изпълнението 

на дейностите по проекта, за да бъдат отчетени повече мнения и предложения, което е 

предпоставка за разработване на работещ и устойчив механизъм за гражданско участие 

при изпълнението и мониторинг на политики в Община Челопеч.  

Повече информация за Проекта може да откриете на интернет страницата на Община 

Челопеч: https://chelopech.egov.bg/ , на интернет страницата на „Европейски център по 

законодателство, анализ и усъвършенстване на съдебната практика“: 

http://eulawcentre.org/ ; 
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