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ПРОЕКТ:  Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство, свързани с подобряването на екологичната отговорност на 

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ"
 
ПАРТНЬОР: ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство, свързани с екологичната отговорност на администрациите и насърчаването на 
подходящ икономически модел. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

- Насърчаване на партньорско управление с гражданите и бизнеса за инициативи за екологично 
отговорна администрация, насърчаване на повторната употреба,
възстановяването на материали чрез адекватен икономически модел. Популяризиране на 
практики, демонстриращи широко сътрудничество.

 - Подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите 
по реализация на екологични политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на 
препоръки и трансфериране на добри практики. 

- Повишаване информираността на гражданите, НПО и бизнес относно значението на тяхното 
участие в процесите по изпълнение и мониторинг на областни поли
екологичната отговорност. 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
Европейския социален фонд и 

 

Начална дата: 22.08.2022 г.

Крайна дата: 31.12.2023г. 
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политики и законодателство, свързани с подобряването на екологичната отговорност на 

администрациите 

СДРУЖЕНИЕ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ" 

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД – ГАБРОВО 

ПРОЕКТА:  

овишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство, свързани с екологичната отговорност на администрациите и насърчаването на 

омически модел.  

Насърчаване на партньорско управление с гражданите и бизнеса за инициативи за екологично 
отговорна администрация, насърчаване на повторната употреба, 
възстановяването на материали чрез адекватен икономически модел. Популяризиране на 
практики, демонстриращи широко сътрудничество. 

Подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите 
логични политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на 

препоръки и трансфериране на добри практики.  

Повишаване информираността на гражданите, НПО и бизнес относно значението на тяхното 
участие в процесите по изпълнение и мониторинг на областни поли

БЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 59 402,37 лева, от които 50492,01
Европейския социален фонд и 8910,35 лева национално съфинансиране
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Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на 
политики и законодателство, свързани с подобряването на екологичната отговорност на 

овишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство, свързани с екологичната отговорност на администрациите и насърчаването на 

Насърчаване на партньорско управление с гражданите и бизнеса за инициативи за екологично 
 рециклирането и 

възстановяването на материали чрез адекватен икономически модел. Популяризиране на 

Подобряване възможностите за активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите 
логични политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на 

Повишаване информираността на гражданите, НПО и бизнес относно значението на тяхното 
участие в процесите по изпълнение и мониторинг на областни политики, свързани с 

50492,01 лева от 
национално съфинансиране 



 

 

 

 

 

ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 


