ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
За представяне на резултатите от проект на Община Ценово

„Въвеждане на механизми за наблюдение и
контрол при реализацията на общински
политики чрез прилагане на стратегически
планове и програми“,
финансиран с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-135/27.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос І – „Добро управление”,
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и
провеждане на политики”,
бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07
Стая 302, ет. 3 на общинска администрация Ценово
25 август 2014 г.

Обща стойност на проекта: 60 850,00 лв.,
От които финансиране от ЕСФ (85%) – 51 722,50 лв.,
Национално съфинансиране (15%) – 9 127,50 лв.
Период на изпълнение: 8 месеца
от 27.11.2013 г. до 27.07.2014 г.,
Удължен с 1 месец до 28.08.2014 г.
с Анекс №02/04.07.2014 г. към Договор за предоставяне
на БФП №13-13-5/27.11.2013 г. между МФ и Община
Ценово

Обща цел на проекта:
Гражданско участие във формирането и
реализацията на общински политики, чрез
институционализиране на наблюдението и
контрола.

Специфични цели:


Анализ на настоящата ситуация в Община Ценово,
оценка на действащите и създаване на
стратегически планови документи за следващия
програмен период.



Въвеждане на механизъм за наблюдение и контрол
при формирането и реализацията на общински
политики и институционализирането му.

Целеви групи:
Общински служители ( в т.ч. заетите в
общинска администрация Ценово,
заетите по кметсва, общински съвет)
 Структури на гражданското общество
(в т.ч. Неправителствени организации)
 Индиректна целева група –
населението на Община Ценово.


Основни дейности:









Дейност № 1 „Организация и управление”;
Дейност № 2 „Избор на изпълнители на дейностите с
процедури по ЗОП”;
Дейност № 3 „Анализ и оценка на действащи стратегически
документи”;
Дейност № 4 „Изработване на проекти за стратегически
планове и/или програми, Механизъм за наблюдение и контрол
и Процедурни правила за работа на обществения съвет”;
Дейност № 5 „Обществени обсъждания”;
Дейност № 6 „Обучение”;
Дейност № 7 „Информация и публичност”.

Постигнати резултати
по дейности




-

ДЕЙНОСТ № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ

Сформиран екип от общински специалисти с ясно дефинирани права и
отговорности, сключени 3 граждански договори.
Създадени Дневник и Регистър на проекта.
Разработени и утвърдени от кмета на Община Ценово:
Правила за работа, наблюдение, контрол и оценка на екипа на проекта;
График за заседанията на екипа на проекта;
Работен план за дейностите по проекта;
План за разходване на средствата.

Подписан Анекс №1/24.01.2014 г. към договор за БФП 13-13-5/27.11.2013 г. за
промяна ръководителя на проекта;
 Подписан Анекс №2/04.07.2014 г. към договор за БФП 13-13-5/27.11.2013 г. за
удължаване срока на договора и промяна в индикаторите
 Всички дейности по управление, отчетност, мониторинг и контрол са
изпълнени съобразно изискванията, заложени в Договора с УО на ОПАК.


ДЕЙНОСТ № 2. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА
ДЕЙНОСТИТЕ С ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП :

Законосъобразно проведени две тръжни
процедури по ЗОП за избор на изпълнители по
проектните дейности:
 Проведена процедура за директно възлагане по
реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП за „Избор на
изпълнител по информация и публичност” в
резултат на която е сключен договор за услуга
№029 от 20.02.2014 г. с „ВИП СТИЛ” ЕООД на
стойност 3539,62 лв. с ДДС.


ДЕЙНОСТ № 2. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА
ДЕЙНОСТИТЕ С ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП :


Проведена процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП (Публична покана) за
„Избор на изпълнител по въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при
реализация на общински политики чрез прилагане на стратегически планове и
програми” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Анализ и
оценка на действащи стратегически документи“; Обособена позиция №2
„Изработване на проекти за стратегически планове и/или програми, Механизъм за
наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на обществения съвет и
Обществени обсъждания“; Обособена позиция №3 „Обучение“.



В резултат на втората процедура са сключени три договора за услуга:

-

Договор № 06729052014 ДЗ от 29.05.2014 г. по обособена позиция 1 с „И-финанси”
ЕООД на стойност 27 600,00 лв. с ДДС;

-

Договор № 06829052014 от 29.05.2014 г. по обособена позиция 2 с „И-финанси”
ЕООД на стойност 18 000,00 лв. с ДДС;

-

Договор № 07029052014 от 29.05.2014 г. по обособена позиция 3 с „БенчМарк
Груп” АД на стойност 2 400,00 лв. с ДДС.

ДЕЙНОСТ № 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
ДЕЙСТВАЩИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ








Изготвен Анализ и оценка на Общински план за развитие и
действащи стратегически документи в Община Ценово за
периода 2007-2013г.;
Изготвен анализ на икономическото и социално развитие на
общината и SWOT анализ;
Изготвен списък на заинтересованите страни, с
формулирани 6 фокус групи;
Проведени 6 работни срещи с представители на фокус
групите;
Проведено социологическо изследване чрез онлайн-анкета;
Формулирани Цели и приоритети за развитие на Община
Ценово за периода 2014-2020 г.

ДЕЙНОСТ № 4. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ
И/ИЛИ ПРОГРАМИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ И
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ









Изготвен и приет от Общински съвет Общински план за
развитие 2014-2020 г.
Разработена Стратегия за развитие на Община Ценово
за периода 2014-2020 г.;
Разработена Система от индикатори за наблюдение и
оценка на плана и описание на необходимите действия
по наблюдение, оценка и актуализация на плана;
Разработена Индикативна финансова таблица,
обобщаваща необходимите ресурси за реализация на
плана;
Изготвена Програма за реализация на ОПР 2014-2020 г.;

ДЕЙНОСТ № 4. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПЛАНОВЕ И/ИЛИ ПРОГРАМИ, МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
КОНТРОЛ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ
СЪВЕТ







Изготвена Предварителна оценка на ОПР 2014-2020г.;
Разработен и приет от Общински съвет Механизъм за
наблюдение и контрол на реализацията на общински
политики;
Изготвен и приет от Общински съвет Правилник за работа на
обществен съвет за наблюдение и контрол.
Изготвена и приета от Общински съвет Програма за
енергийна ефективност на Община Ценово 2014-2020 г.;
Изготвена и приета от Общински съветСтратегия за развитие
на туризма в Община Ценово 2014-2020 г.

ДЕЙНОСТ № 5. ОБЩЕСТВЕНИ
ОБСЪЖДАНИЯ

ДЕЙНОСТ № 5. ОБЩЕСТВЕНИ
ОБСЪЖДАНИЯ

-

В изпълнение на Дейност 5 се проведоха две обществени
обсъждания:
Проведено на 17.07.2014 г. първо обществено обсъждане с
акцент върху:
Анализа на вече действащите стратегически документи;
Анализ на икономическото и социално развитие на общината и
SWOT анализ;
Проведените социологически изследвания и проучвания, цели
и приоритети за развитие на общината за периода 2014-2020 г.


-

ДЕЙНОСТ № 5. ОБЩЕСТВЕНИ
ОБСЪЖДАНИЯ

Проведено на 04.08.2014 г. второ обществено обсъждане с
акцент върху:
Разработен проект на Общински план за развитие 2014-2020 г.;
Разработена индикативна финансова таблица, обобщаваща
необходимите ресурси за реализация на ОПР;
Програма за реализация на ОПР;
Разработена система от индикатори за наблюдение и оценка на
ОПР;
Изготвени общински стратегии/програми;
Разработени механизъм за наблюдение и контрол и правилник
за работа на Обществен съвет за наблюдение и контрол.

ДЕЙНОСТ № 6. ОБУЧЕНИЕ

ДЕЙНОСТ № 6. ОБУЧЕНИЕ
Проведено в заседателната зала на Общински съвет –
Ценово на 20.08.2014 г. еднодневно обучение на
служители в администрацията и представители на
гражданското общество с цел запознаване с
разработените стратегически документи и усвояване
прилагането на Механизма за наблюдение и контрол и
Правилника за работа на Обществения съвет .
 Обучени 25 участника в обучението – 10 общински
служители, 5 общински съветника и 10 представители на
гражданските структури и бизнеса.
 Изготвен и раздаден сборник със стратегически
документи по проекта, ведно с други информационни и
обучителни материали.


ДЕЙНОСТ № 7. ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ


Проведени две пресконференции – встъпителна (на 14.03.2014 г.) и заключителна (на
25.08.2014 г.), с подготвени за тях по 15 комплекта информационни материали,
съдържащи папка с ластик и надпис на стикер, флашка и брошура.



Публикувани три прес-съобщения в регионално печатно издание, съобщаващи за
провеждането на встъпителна и заключителна пресконференция, както и за
провеждането на второ обществено обсъждане във връзка с общински план за
развитие 2014-2020 г.



Излъчен видеорепортаж в местна кабелна телевизия, отчитащ постигнатите
резултати по проекта.



Отпечатани и разпространени на територията на общината 30 плаката с обстойна
информация за проекта, дейностите и очакваните резултати от него.



Изработени 500 бр. брошури с информация за резултатите от проекта;



Разработените по проекта стратегически документи са публикувани в сайта на
Община Ценово - www.tsenovo.eu и са разпечатани в по 40 екземпляра за нуждите
на обществеността.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ - РЕЗУЛТАТИ:






Структуриран екип за управление на проекта, приети правила за
работа, график за изпълнение на дейностите, контрол и оценка.
Изготвени тръжни документации, избрани изпълнители и подписани
договори за изпълнение на дейностите по проекта.
Набрани статистически и социологически данни.
Създаден списък на заинтересованите страни.
Извършен анализ на изпълнението на Общинския план за развитие
за 2007-2013г. и секторни стратегически планове и/или програми.











Проведени две обществени обсъждания.
Изготвен общински план за развитие 2014-2020г., изготвени
стратегически документи.
Изготвен Механизъм за наблюдение и контрол и Правилник за
работа на обществения съвет за наблюдение и контрол.
Проведено еднодневно обучение на общински служители,
съветници и представители на гражданския сектор.
Проведени две пресконференции.
Отпечатани информационни брошури, документи- Оценка, Нов
общински план и стратегически документи, механизъм за
наблюдение и контрол и Правилник за работа на обществения
съвет.
Изготвени материали за пресконференции и излъчен видео
репортаж.
Информирана общественост.

Модерна администрация, включване на
заинтересованите страни във формулираните
политики:
Постигането целите на ОПАК чрез осъществяване
дейностите по проекта осигурява на гражданите и
бизнеса в общината модерно и отговарящо на
изискванията им административно обслужване,
ефективна и прозрачна администрация, както и
активни и обучени структури на гражданското
общество – компетентни партньори на общината в
процеса на разработване на общински политики.

Проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при
реализацията на общински политики чрез прилагане на
стратегически планове и програми“, финансиран с Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№13-13-5/27.11.2013г.
Цялата отговорност за съдържанието на настоящата презентация се носи от Община Ценово
и при никакви обстоятелства не може да се счита,
че тя отразява официалното становище
на Европейския съюз и на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен
капацитет”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
www.tsenovo.eu
www.opac.government.bg
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
25 август 2014 г.

