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Том ІІ – Книга II  

 
УТВЪРЖДАВАМ:       
/положени подпис и печат/ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян  

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
 
1. Обща информация за проекта. 
 
1.1. Общата цел на проект „По-компетентни и мотивирани служители на Община Смолян”  с 
договор № M13-22-153/20.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен 
капацитет”, е изграждане на високоефективна общинска администрация в Община Смолян. 
1.2. Специфични цели на проекта: 
• Повишаване капацитета на служителите в администрацията на Община Смолян чрез 

повишаване на професионалните им умения и квалификации и развитие на ключовите им 
компетентности.  

• Повишаване на мотивацията на служители в Община Смолян чрез специализирани 
обучения.  

1.3. Целеви групи на проекта са: 
Служители с ръководни, експертни и технически функции от общинската администрация, 
кмет и заместник-кметове, кметове на кметства и кметски наместници от Община Смолян  
1.4. Основни дейности: 
Дейност 1 – Подготовка и управление на проекта. 
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична 
администрация (ИПА).  
Дейност 3 – Обучение на тема „Управление на риска“. 
Дейност 4 – Обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”. 
Дейност 5 – Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“. 
Дейност 6 – Обучение на тема „Публично и медийно представяне”. 
Дейност 7 – Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на 
организационна принадлежност и идентификация“. 
Дейност 8 – Обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи”. 
Дейност 9 –  Дейности за информация и публичност. 
 
 
2. Услуги, които изпълнителят следва да предостави. 
Чрез настоящата обществена поръчка ще бъде избран изпълнител за следните основни 
дейности: - Дейност 3, - Дейност 4, - Дейност 5, - Дейност 6, - Дейност 7, - Дейност 8, който да 
изпълни обучения извън каталога на ИПА, както следва: 
 

Дейност  3: Обучение на тема „Управление на риска“. 
Обучението трябва да бъде извършено на 1 /една/ група от 20 /двадесет/ служители за 3 

/три/ календарни дни, като всеки участник трябва да получи обучителни материали - 
презентационни материали, папка, химикал. 



2 
 

Обучение има за цел да запознае служителите на общинската администрация със 
следното:  

• Усвояване на знания за същността, целите и методиката на процеса на управление на 
риска в администрацията. 

• Усвояване на умения за идентифициране на рисковете. 
• Оценяване вероятността от настъпването им и тяхното влияние. 
• Усвояване на умения за планиране на мерки и контролни дейности с цел ограничаване 

на рисковете до приемливо ниво. 
Конкретната програма за обучението следва да е съгласувана с Възложителя след 

подписване на договора. 
Резултати от дейността: 

• Обучени 20 /двадесет/ служители на тема „Управление на риска“.  
• Издадени сертификати на преминалите обучението. 

 
Дейности 4: Обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”. 

 Изпълнителят следва да организира и проведе обучителен семинар на тема  „Тактики за 
ефективна комуникация” за 60 /шестдесет/ служители.   
 Обучението се провежда на 2 /две/ групи от по 30 /тридесет/ служители за 2 /два/ 
календарни дни всяка, като всеки участник трябва да получи обучителни материали- 
презентационни материали, папка, химикал. 

Обучението има за цел да се повиши координация и комуникацията между отделните 
отдели в административната структура, както и вътре в самите екипи.  

Представяне на психологически модели за манипулация, провокация и медийно 
поведение.  

Обучението трябва да  включва: 
• Успешно общуване в различни среди – формални, неформални, граждани, бизнес и 

други. 
• Подобряване на презентативните умения. 
• Водене на преговори. 
• Умение за по-добро общуване. 
• Комуникация при възникване на кризисни събития. 
• Подобряване на цялостното управление чрез подобрена комуникация. 

Резултати от дейността: 
• Проведени обучения за развиване на познания и повишаване на уменията в областта на 

общуването в неформална и делова среда. 
• Обучени общо 60 /шестдесет/ служители. 

 
Дейност 5: Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“. 
Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на тема „Новаторство и бизнес-

ориентирано управление” за 25 /двадесет и пет/ служители. 
Обучението се провежда в 1 /една/ група за 3 /три/ календарни дни, като всеки участник 

трябва да получи обучителни материали - презентационни материали, папка, химикал. 
Целта на обучението е да предостави знания на действащи и бъдещи ръководители от 

администрацията – служители на ръководни позиции или ръководители на екипи. Необходимо 
е да се изучават методи на адаптиращо управление и адаптивно лидерство. Обучението трябва 
да развива модерно мислене, базирано на бизнес подходи и лидерски качества, предпоставка 
за устойчиво управление, успех и развитие на административните единици. Обучението 
трябва създаде предпоставки за по-добро управление, повишени квалификации и възможност 
за управление в динамично развиваща се среда. 

Резултати от дейността: 
• Проведено обучение за развиване на познания и повишаване на уменията в областта на 

управлението и предприемачеството. 
• Обучени 25 /двадесет и пет/ служители. 
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Дейност 6: Обучение на тема „Публично и медийно представяне”. 
Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на тема „Публично и медийно 

представяне” за 20 /двадесет/ служители.   
Обучението се провежда на 1 /една/ група за 3 /три/ календарни дни, като всеки 

участник трябва да получи обучителни материали - презентационни материали, папка, 
химикал. 

Целта на обучението е да предостави знания и умения за по-добро публично 
представяне и комуникация с медиите, което ще спомогне за запознаване на широката 
общественост с извършваните от Община Смолян дейности. Обучението трябва да включва 
теми, насочени към основните комуникативни умения и невербалното поведение при 
публично представяне, а също така принципи и инструменти за работа с медиите, модели за 
публично представяне, специфики на поведението, изготвяне на ефективни послания и 
реакции при кризисни ситуации. Чрез придобитите умения ще се постигне формиране на 
положителен опит и цялостна промяна в отношението на общината към медиите и широката 
общественост. 

Резултати от дейността: 
• Проведено обучение за развиване на познания и повишаване на уменията в областта на 

публичното и медийно представяне. 
• Обучени  20 /двадесет/ служители. 

 
Дейност 7: Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 

изграждане на организационна принадлежност и идентификация“. 
Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на тема „Повишаване на 

мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и 
идентификация” за 60 /шестдесет/ служители.  

Обучението се провежда на 2 /две/ групи в рамките на 2 /два/ календарни дни всяка за 
по 30 участника, като всеки участник трябва да получи обучителни материали - 
презентационни материали, папка и химикал. 

Целта на обучението е да представи същността и характеристиките на 
организационната култура, принадлежност и идентичност, като зададе функции, модели и 
перспективи. Участниците трябва да бъдат запознати с тактики за приобщаване и 
принадлежност към организационната идентичност. Необходимо е да бъдат предоставени 
практически съвети за подобряване на организационния имидж и репутация, по-добро 
разбиране на целите на Общината, като по този начин служителите ще бъдат по-мотивирани, 
осъзнавайки своето място и роля в  организацията. 

Резултати от дейността: 
• Проведени обучения за повишаване на мотивацията за изграждане на организационна 

принадлежност и идентификация. 
• Обучени общо 60 /шестдесет/ служители. 

 
Дейност 8: Обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи”. 

Изпълнителят следва да организира и проведе обучение на тема „Работа с граждани от 
уязвимите групи” за 35 /тридесет и пет/ служители.  Обучението се провежда на 1 /една/ група 
за 3 /три календарни дни, като всеки участник трябва да получи обучителни материали - 
презентационни материали, папка и химикал. 

Целта на обучението е да представи основните принципи и подходи при работа с 
граждани от уязвими групи и предоставянето на услуги за тях. В рамките на обучението 
трябва да бъдат представени добри практики при работа с граждани от уязвимите групи, 
облекчаване на участието им в обществения живот и социалното им приобщаване. 

Резултати от дейността: 
• Проведено обучение за работа с граждани от уязвимите групи. 
• Обучени 35 /тридесет и пет/ служители. 

 
 



4 
 

3.Изисквания към изпълнителя при  изпълнение на поръчката. 
 

Дейност  3: Обучение на тема „Управление на риска“: 
 

При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 
където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Усвояване на знания за същността, целите и методиката на процеса на управление на 

риска в администрацията. 
• Усвояване на умения за идентифициране на рисковете. 
• Оценяване вероятността от настъпването им и тяхното влияние. 
• Усвояване на умения за планиране на мерки и контролни дейности с цел ограничаване 

на рисковете до приемливо ниво. 
Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 

обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците.  

Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 
• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 

от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане – на територията на Южна България, извън територията на 
област Смолян.  

• Брой обучения: 1 /едно/. 
• Брой участници в обучението: общо 20 /двадесет/ човека. 
• Продължителност обучение: 3 /три/ календарни дни (2 /две/ нощувки). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 

туризма. 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет)/. 
• Изхранване: 2 /две/ закуски, 3 /три/ обяда и 2 /две/ вечери. 
• Кафе паузи - 6 /шест/ бр.. 
• Осигуряване на транспорт за участниците от гр. Смолян до мястото на провеждане на 

обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или автобус/и, който отговаря на 
техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на 
изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни 
договори и спогодби, по които Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
 

Дейности 4: Обучение на тема „Тактики за ефективна комуникация”: 
 

При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 
където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Повишаване на координацията и комуникацията между отделните отдели в 

административната структура, както и вътре в самите екипи. 
• Представяне на психологически модели за манипулация, провокация и медийно 

поведение.  
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• Успешно общуване в различни среди – формални, неформални, граждани, бизнес и 
други. 

• Подобряване на презентативните умения. 
• Водене на преговори. 
• Умение за по-добро общуване. 
• Комуникация при възникване на кризисни събития. 
• Подобряване на цялостното управление чрез подобрена комуникация. 

Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 
обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците.  
  Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 

• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 

от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане на всяко едно от обученията - на територията на Южна България, 
извън територията на област Смолян.  

• Брой обучения: 2 /две/. 
• Брой участници в двете обучения: общо 60 /шестдесет/ човека. 
• Продължителност  на всяко едно обучение: 2 /два/ календарни дни (1 /една/ нощувка). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 

туризма; 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет) за всяко едно от обученията. 
• Изхранване: 1 /една/ закуска, 2 /два/ обяда и 1 /една/ вечеря, за всяко едно от 

обученията. 
• Кафе паузи - 4 /четири/ бр., за всяко едно от обученията 
• Осигуряване на транспорт за участниците за всяко едно от обученията от гр. Смолян до 

мястото на провеждане на обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или 
автобус/и, който отговаря на техническите изисквания съгласно българското 
законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в 
съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които 
Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
 
Дейност 5: Обучение на тема „Новаторство и бизнес ориентирано управление“: 

 
При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 

където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Предоставяне на знания на действащи и бъдещи ръководители от администрацията – 

служители на ръководни позиции или ръководители на екипи. 
• Усвояване на методи на адаптиращо управление и адаптивно лидерство. 
• Развиване на модерно мислене, базирано на бизнес подходи и лидерски качества, 

предпоставка за устойчиво управление успех и развитие на административните 
единици. 

• Създаване на предпоставки за по-добро управление, повишени квалификации и 
възможност за управление в динамично развиваща се среда. 
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Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 
обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците.  

Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 
• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 

от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане -  на територията на Южна България, извън територията на 
област Смолян.  

• Брой обучения: 1 /едно/. 
• Брой участници в обучението: общо 25 /двадесет и пет/ човека. 
• Продължителност обучение: 3 /три/ календарни дни (2 /две/ нощувки). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 

туризма. 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет)/ 
• Изхранване: 2 /две/ закуски, 3 /три/ обяда и 2 /две/ вечери. 
• Кафе паузи - 6 /шест/ бр.. 
• Осигуряване на транспорт за участниците от гр. Смолян до мястото на провеждане на 

обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или автобус/и, който отговаря на 
техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на 
изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни 
договори и спогодби, по които Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
 

Дейност 6: Обучение на тема „Публично и медийно представяне”: 
 

При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 
където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Придобиване на знания и умения за по-добро публично представяне и комуникация с 

медиите, което ще спомогне за запознаване на широката общественост с извършваните 
от община Смолян дейности. 

• Развитие на комуникативни умения и невербалното поведение при публично 
представяне. 

• Развитие на принципи и инструменти за работа с медии. 
• Развитие на модели за публично представяне, специфики на поведението, изготвяне на 

ефективни послания и реакции при кризисни ситуации. 
• Чрез придобитите умения ще се постигне формиране на положителен опит и цялостна 

промяна в отношението на общината към медиите и широката общественост. 
Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 

обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците. 

Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 
• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
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• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 
от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане - на територията на Южна България, извън територията на област 
Смолян.  

• Брой обучения: 1 /едно/. 
• Брой участници в обучението: общо 20 /двадесет/ човека. 
• Продължителност обучение: 3 /три/ календарни дни (2 /две/ нощувки). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 

туризма. 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет);. 
• Изхранване: 2 /две/ закуски, 3 /три/ обяда и 2 /две/ вечери. 
• Кафе паузи - 6 /шест/ бр.. 
• Осигуряване на транспорт за участниците от гр. Смолян до мястото на провеждане на 

обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или автобус/и, който отговаря на 
техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на 
изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни 
договори и спогодби, по които Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
 

Дейност 7: Обучение на тема „Повишаване на мотивацията на служителите за 
изграждане на организационна принадлежност и идентификация“: 

 
При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 

където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Да представи същността и характеристиките на организационната култура, 

принадлежност и идентичност, като зададе функции, модели и перспективи. 
• Служителите ще бъдат запознати с тактики за приобщаване и принадлежност към 

организационната идентичност. 
• Ще бъдат предоставени практически съвети за подобряване на организационния имидж 

и репутация, по-добро разбиране на целите на общината, като по този начин 
служителите ще бъдат по-мотивирани, осъзнавайки своето място и роля в  
организацията. 

           Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 
обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците.  
  Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 

• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 

от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане на всяко едно от обученията - на територията на Южна България, 
извън територията на област Смолян.  

• Брой обучения: 2 /две/. 
• Брой участници в двете обучения: общо 60 /шестдесет/ човека. 
• Продължителност  на всяко едно обучение: 2 /два/ календарни дни (1 /една/ нощувка). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 
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туризма; 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет), за всяко едно от обученията. 
• Изхранване: 1 /една/ закуска, 2 /два/ обяда и 1 /един/ вечеря, за всяко едно от 

обученията. 
• Кафе паузи - 4 четири/ бр., за всяко едно от обученията. 
• Осигуряване на транспорт за участниците за всяко едно от обученията от гр. Смолян до 

мястото на провеждане на обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или 
автобус/и, който отговаря на техническите изисквания съгласно българското 
законодателство, както и да отговаря на изискванията за транспортна годност в 
съответствие с разпоредбите на международни договори и спогодби, по които 
Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
 

Дейност 8: Обучение на тема „Работа с граждани от уязвимите групи”: 
 

При  изпълнението на тази дейност  изпълнителят подготвя  програмата за обучението, 
където трябва да приложи методите на интерактивно провеждане с активно участие на 
обучаемите и поставянето им  в конкретни ситуации.  

Обучението трябва да имат като резултат:  
• Служителите да се запознаят с основните принципи и подходи при работа с граждани 

от уязвими групи и предоставянето на услуги за тях. 
• Също така ще се запознаят с добри практики при работа с граждани от уязвимите 

групи, облекчаване на участието им в обществения живот и социалното им 
приобщаване. 
Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично 

обезпечаване на обучението, включително транспорт, наем на зала и оборудване, храна и 
нощувки за участниците.  
  Изпълнителят следва да предвиди минимум следните основни услуги: 

• Разработване на план и програма на обученията. 
• Разработване и отпечатване на обучителни материали. 
• Разработване на образец на сертификат и отпечатването му в съответния тираж. 
• Осигуряване на необходимите обучители. 
• Осигуряване на снимков материал и копия от списъците на участниците за всяко едно 

от обученията. 
Изисквания към организацията на изнесените обучения: 

• Място на провеждане - на територията на Южна България, извън територията на област 
Смолян.  

• Брой обучения: 1 /едно/. 
• Брой участници в обучението: общо 35 /тридесет и пет/ човека. 
• Продължителност обучение: 3 /три/ календарни дни (2 /две/ нощувки). 
• Настаняване: хотел, категория не по-малко от 3 /три/ звезди по смисъла на Закона за 

туризма. 
• Осигурена зала и стандартно оборудване (екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт (ако е 

необходимо), връзка с интернет). 
• Изхранване: 2 /две/ закуски, 3 /три/ обяда и 2 /две/ вечери. 
• Кафе паузи- 6 /шест/ бр..   
• Осигуряване на транспорт за участниците от гр. Смолян до мястото на провеждане на 

обучението и обратно – с пътнически микробус/и и/или автобус/и, който отговаря на 
техническите изисквания съгласно българското законодателство, както и да отговаря на 
изискванията за транспортна годност в съответствие с разпоредбите на международни 
договори и спогодби, по които Република България е страна. 

Всички обучени служители получават сертификати за преминатите обучения.  
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4. Логистика и срокове: 
 
4.1.  Местоизпълнение. 
Обученията се осъществяват на територията на Южна България, но извън територията на 
област Смолян, като конкретните места за провеждането им се съгласуват и одобряват от 
възложителя. 
4.2.  Срок на изпълнение. 
Срокът за подготовка и организиране на всяко отделно обучение се оферира от всеки участник 
в календарни дни/календарен ден (цели числа/цяло число), но е не по-кратък от 1 /словом 
един/ календарен ден и не по-продължителен от 20 /словом двадесет/ календарни дни, считано 
от момента на получаване от изпълнителя на заявка-уведомление от възложителя за 
провеждане на обучението. 
Забавянето на изпълнението на отделни видове дейности /обучения/ дори когато изпълнението 
им е възложено по едно и също време от възложителя е основание за носене на отговорност от 
изпълнителя. 
Крайният срок за изпълнение на всички дейности е до 20 август 2015 г., като при удължаване 
на срока за изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с разпоредбите на договора за 
безвъзмездна финансова помощ този краен срок се променя съразмерно. 
 
 
Индикативен времеви график, определящ общата рамка за изпълнение на дейностите. 
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Дейност 3 – Обучение 
на тема „Управление 
на риска“ 

    
 

       

Дейност 4 – Обучение 
на тема „Тактики за 
ефективна 
комуникация” 

    

 

       

Дейност 5 – Обучение 
на тема „Новаторство 
и бизнес ориентирано 
управление“ 

    

 

       

Дейност 6 – Обучение 
на тема „Публично и 
медийно 
представяне” 

    

 

       

Дейност  7 - 
Обучение на тема 
„Повишаване на 
мотивацията на 
служителите за 
изграждане на 
организационна 
принадлежност и 
идентификаци” 

    

 

       

Дейност 8 – Обучение 
на тема „Работа с 
граждани от 
уязвимите групи” 
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При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да направи всичко необходимо за 
оповестяване на факта, че проекта се изпълнява по Оперативна програма „Административен 
капацитет“ и се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки 
трябва да са в съответствие с правилата за информация и публичност, предвидени в Регламент 
на Комисията (ЕО) № 1828/2006.  
 
 
 
Изготвили: 
 
   
Румен Романов /положен подпис/ 
Главен експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян 
 
   
Кристиян Николов /положен подпис/ 

Старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян 
 
 
Надежда Фотева-Милева /положен подпис/ 
Мл. експерт в дирекция „ИРТМПП“ в община Смолян 
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община 
Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен 
капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-
153/20.08.2014 г., сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - 
Управляващ орган. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


