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 № 13-13-5/27.11.2013 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

м. март 2014 г.

Обща стойност на проекта: 60 850,00 лв.,
От които финансиране от ЕСФ – 51 722,50 лв.,
Национално съфинансиране – 9 127,50 лв.
Период на изпълнение: 8 месеца
от 27.11.2013 г. до 27.07.2014 г.

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.


Постигането на целите на проекта ще осигури на гражданите и бизнеса в Община
Ценово модерно и отговарящо на изискванията им административно обслужване,
обслужване,
ефективна и прозрачна администрация,
администрация, както и активни и обучени структури на
гражданското общество – компетентни партньори на Общината в процеса на
разработване и изпълнение на общински политики.
политики.

Дейности

ДЕЙНОСТ № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ








Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще
се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора с
УО на ОПАК.
За организацията и управлението на дейностите, предвидени в
проекта се сформира екип от специалисти с ясно дефинирани
права и отговорности, които дават възможност за цялостно
наблюдение на дейностите по проекта и осъществяване на права
и обратна информационна връзка.
В началото на изпълнението на проекта се уточняват функциите,
задълженията и отговорностите на екипа; работната им програма;
методите за контрол, мониторинг и отчитане на дейностите
Ще се извършва регулярна документална проверка на
изпълнението на дейностите по проекта, за осъществяване на
ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол.

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

Община Ценово ще подготви и проведе две процедури по
ЗОП за избор на изпълнители за проектните дейности, които
го изискват (за дейности от №3 до №6 и за №7).
 Ще се изготвят технически спецификации на услугите с
минимални изисквания за финансови и технически
възможности на изпълнителите.
 Законосъобразно проведените тръжни процедури
осигуряват избор на най-добрите изпълнители за дейностите,
което е гаранция за качественото им изпълнение и постигане
на заложените цели на проекта.
 С избраните изпълните ще се сключат договори.


ДЕЙНОСТ № 3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
ДЕЙСТВАЩИ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ДОКУМЕНТИ
Изследване и проучване на документация,
набиране на статистически данни за нуждите на
проекта.
 Провеждане на социологическо изследване,
анкети, фокус групи със заинтересованите страни.
 Анализ и оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие 2007-2013г.
 Формулиране на цели и приоритети в развитието
на Община Ценово за периода 2014-2020г.


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

Изготвяне на Общински план за развитие 2014-2020г.
и секторни стратегически програми.
 Изготвяне на оценка за въздействието на Общинския
план за развитие 2014-2020г.
 Изготвяне на Механизъм за наблюдение и контрол.
 Изработване на Процедурни правила за работа на
Обществения съвет за наблюдение и контрол.


ДЕЙНОСТ № 5. ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
Провеждане на първо обществено обсъждане,
което има характер на обществена
консултация за изводите от анализа и
оценката на стратегическите документи.
 Провеждане на второ обществено обсъждане,
което ще насочи вниманието към проекта на
стратегическите документи за следващия
програмен период.
 На тези обсъждания ще се консултира и
създаването на Обществения съвет за
наблюдение и контрол, заедно с правилата и
механизма за наблюдение и контрол.


ДЕЙНОСТ № 6. ОБУЧЕНИЕ




Провеждане на еднодневно обучение на
служители в администрацията и
представители на гражданското общество с
цел да се усвои 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.

ДЕЙНОСТ № 7. ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ

Предвижда се:

Провеждане на две пресконференции (начална и при завършване на
проекта) и изготвяне на 15 комплекта информационни материали за
всяка пресконференция;



Публикуване на 3 прес съобщения (при начална пресконференция и
при провеждане на обществените обсъждания) и видео репортаж по
местна телевизия;



Отпечатване на анализ и оценка, проект на Общински план за
развитие, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила
за работа на Обществения съвет в по 40 екземпляра;





Отпечатване и разпространение на 500 бр. брошури.



Отпечатване на 30 плаката и една информационна табела.

ОЧАКВАНИ 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 обществени обсъждания.
Изготвен общински план за развитие 2014-2020г.,
актуализирани и/или изготвени секторни стратегически
документи.
Изготвен Механизъм за наблюдение и контрол и
Процедурни правила 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 Процедурни правила.
Изготвени материали за пресконференции и излъчен видео
репортаж.
Информирана общественост.

УСТОЙЧИВОСТ
Конкретното изпълнение на проекта и реализацията
на целите му е свързано с успеха на изработване на
стратегически документи, формулиращи
общинските политики за периода 2014-2020г.
Постигането на целите на проекта е гаранция за
постигане на целите в стратегическите документи на
Община Ценово и обратно - постигането на целите
на стратегическите документи е индикатор за успеха
на настоящия проект.

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.
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

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!
14 март 2014 г.

