
 
 

ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЕКТ 
„ПАРТНЬОРИ ЗА ПО-ДОБРА МЕСТНА И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА“ 

 
 

 Кметът на община Костенец Радостин Радев и Директорът на дирекция „АПИО и 
ФСД” Мариана Павлова, участваха в пресконференция за откриване на проект 
„ПАРТНЬОРИ ЗА ПО-ДОБРА МЕСТНА И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА” по Оперативна 
програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос I „Добро управление”, 
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики” на 24.04.2012 г.  в заседателната зала на Областна 
администрация на Софийска област.  
  Проектът се осъществява в партньорство с общинските администрации на 
общините Годеч, Костенец, Правец, Костинброд, Божурище и Долна баня и е с 
продължителност 18 месеца. 

 Пресконференцията беше открита от Областният управител на Софийска област 
г-н Красимир Живков с приветствие към кметовете на общините партньори, 
координаторите по проекта, представители на медии от Софийска област и служители 
от Областна администрация на Софийска област. 

 Г-жа Мая Велкова, координатор проект  „Партньори за по-добра местна и 
регионална политика“ презентира основните цели и действия за реализиране на проекта, 
целевите групи и очакваните резултати.  
 Основна цел на проекта е да подпомогне подготовката на административните 
структури на областно и общинско ниво за качествено разработване и изпълнение на 
стратегическите документи, отчитайки интересите на местните общности и да подобри 
процеса за изработване и координиране на политики и действия от страна на 
заинтересованите страни в диалог и партньорство.  
 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 395 393,40 лв.
  

 Ръководител на проекта е г-жа Мая Цанова - Главен секретар на Софийска 
област, а от всяка общинска администрация има по един координатор. Координатор от 
община Костенец е г-жа Мариана Павлова – Директор на дирекция „АПИО И ФСД” 

 За всеки от етапите на изпълнение на проекта ще бъдат изготвяни 
информационни материали, които ще бъдат публикувани на официалния сайт на 
Областна администрация на Софийска област, както и  изпращани до регионални и 
национални медии. 

 
 
 
Този документ е създаден в рамките на проект „Партньори за по-добра местна и регионална политика” в 
изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Областна администрация на Софийска област и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  


