СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
КОЙТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ ОБЩИНИ ОТ РЕГИОН ЛОВЕЧ
Днес, 6 ноември 2012 г., инж. Ваня Събчева, областен
управител на Ловеч и Венцислав Гатев, главен секретар
на Областна администрация Ловеч откриха Първата
конференция за представяне на проект „Координиране на
местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и
просперитет“ на Областна администрация Ловеч.
Партньори по проекта са общините Ловеч, Тетевен и
Троян, а останалите общини от област Ловеч са целеви
групи. С една дума – проектът на Областна
администрация обединява всички общини в областта и
това е най-важното, подчерта в приветственото си слово
до участниците инж. Събчева.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Общата му стойност е 558 529,21 лв, а
периодът на изпълнение 18 месеца.
Ръководител на проекта е Венцислав Гатев, главен
секретар на Областна администрация. В екипа влизат още
Светла Маринова, директор на Дирекция АПОФУС и
Севдалина Пеева, главен експерт в дирекция АКРРДС,
Румяна Георгиева от община Ловеч, координатор за
общините Ловеч, Летница и Угърчин; Верка ДобреваСъботинова от община Троян – координатор за общините
Троян и Априлци и Мариян Алексиев от община Тетевен
– координатор за общините Тетевен, Луковит и Ябланица.
По проекта са проведени две обществени поръчки. За
изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения,
свързани с координирането и прилагането на политики на
общинско и областно ниво по проекта“ е избрана фирма
„КАВАНГАРД” ЕООД – София, а за изпълнител на
обществената поръчка с предмет „Дейности за
информация, публичност и логистично обезпечаване на
предвидените обучения и прояви на консултиране на
политики със заинтересованите страни по проекта“ е
избрана фирма „ИВЕНТ ДИЗАЙН” ООД.
На събитието присъстваха кметовете на общините Ловеч, Троян и Тетевен, като партньори на проекта, представители
на Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и др. На конференцията се
представят същността, целите, задачите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, неговата значимост за
Областната администрация и за общините в област Ловеч, ролята на ОПАК и приноса на ЕС.
Основната цел на проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ е
да бъде постигнат интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво. Тя е
съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително
общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на
условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Проектът е насочен към и търси трайно въздействие върху следните целеви групи - органите на териториално и местно
управление, в лицето на областния управител, кметовете на общините и общинските съвети; областната и осемте
общински администрации (Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица) в лицето на
експерти, отговарящи ресорно за планирането и провеждането на политики на областно и общинско ниво; социалните
партньори и представители на браншови и граждански организации.
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Когато се реализира един проект, е важно да акцентираме върху ползите за гражданите, нали това е основната цел на
всеки проект. И тези ползи с нашия проект са интегрирано планиране на териториите на област Ловеч и целевите
общини за програмния период 2014 – 2020 г., пряко участие на гражданите във формулирането на насоките за развитие
на област Ловеч и целевите общини, идентифициране и генериране на проекти и идеи, водещи до разрешаване на
конкретни проблеми на местната общност, участието на гражданите в процесите на планиране гарантира по-високата
ефективност при прилагането на политики, повишаване инициативността на обществеността на област Ловеч и целевите
общини, повече успешно реализирани проекти за период 2014 – 2020 г. в сравнение с предходния програмен период,
обясни в презентацията си Кънчо Кънчев от фирма „КАВАНГАРД”.
Богат експертен опит в организацията на събития представи и фирма „ИВЕНТ ДИЗАЙН”. Управителят Мария Арсова
подчерта, че от създаването си до днес компанията е организирала над 200 събития, които се различават по своя
характер, а мащабът им варира между 25 и 800 участници и гости. Събитията, които организираме, се провеждат в цяла
България, като в последните години натрупахме организационен опит и извън страната – Истанбул (Турция), Рим
(Италия), Люксембург, Париж (Франция), Калиманещи (Румъния) и други, подчерта Арсова, която с компанията ще се
грижи за публичността на проекта и организирането на различните събития, предвидени в него.
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