
 
 

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", № 
BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в 

област Хасково  

по проект в „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно 

управление“ по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на 

гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство“, Административен договор BG05SFOP001-2.009-0005-C01/28.12.2018 г. 

 

Обучение на персонала по проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване 

на открито и отговорно управление“ по Оперативна програма „Добро управление” по 

Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез 

подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики и законодателство“, Административен договор BG05SFOP001-2.009-

0005-C01/28.12.2018 г. се състоя в периода 25-26 февруари 2019 г. в Конферентна зала в офис на 

РСО „Марица“, Бизнес Инкубатор, с. Клокотница, община Хасково, България. 

 

В обучението взеха участие общо 4 участници – персонал на РСО „Марица“. За целите на 

обучението външен изпълнител разработи и представи обучителни материали по темите: 

1. Инструментариум за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на политики (Модул 1);  

2. Методи за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво (Модул 2);  

3. Практически насоки за реализация на застъпнически действия и кампании в защита на 

обществено-значими каузи (Модул 3).  

 

 

 

Всеки отделен модул се проведе в рамките на 4 астрономически часа посредством 

използването на интерактивни методи на обучение – презентиране чрез мултимедия, 

представяне на съдържание в интернет  и др. Проведеното обучение съдържа теоретична и 

практическа част. 


