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Предмет на услугата: 

 “Провеждане на обучения и обществени форуми”, по проект „Успешно 
прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07. В предмета на настоящата поръчка са включени следните 
видове дейности:  

Дейност 1: „Провеждане на обществени форуми за въвличане  на 
заинтересованите страни в процеса на планиране и въвеждане на политики“ 

Дейност 2: „Провеждане на съпътстващи еднодневни обучения за 
служители на общинска администрация“ 

Обхват на услугата: 

1. Кратка информация за поръчката 

Дейностите от настоящата обществена поръчка са част от проект „Успешно 
прилагане на политики в Община Смолян в периода 2014-2020“, Договор № 13-13-
134/27.11.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013,  
Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.3-07.  
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Основната цел на проекта е: Създаване на условия за успешното прилагане на 
политики в Община Смолян в периода 2014-2020 

Специфични цели на проекта: 

1. Разработване на местни стратегически документи и въвеждане на 
ефективни механизми (правила) за мониторинг и контрол на изпълнението на конкретни 
общински политики в Община Смолян. 

2. Разработване на фокусирани, реални и споделени приоритети за развитие 
на община Смолян за периода 2014-2020. 

3. Насърчаване активното участие на заинтересовани страни в процеса на 
стратегическо планиране на местно ниво. 

Очакваните резултати от проекта са: 

1. Разработени местни стратегически документи за конкретните политики: 
Общински план за младежта, Общинска програма за развитие на туризма. 

2. Разработени наредби (правила, процедурни наръчници/указания) на община 
Смолян, свързани с конкретните две политики. 

3. Разработени  и въведени правила и методика за мониторинг, контрол и 
последваща оценка при изпълнение на конкретни политики на Община Смолян. 

4. Проведени 2 обществени форума за консултиране на политики. 

5. Проведени 2 съпътстващи еднодневни обучения за общинската администрация.  

6. Проведено проучване, изследване и анализ за разработване на общинския план за 
развитие период 2014-2020г. с акцент върху събиране на информация и 
разработване на анализи: разходи-ползи за всички обекти, включени за развитие 
от страна на община Смолян като публично-частно партньорство и финансов 
инженеринг.  

7. Разработен Общински план за развитие на Община Смолян за периода 2014-
2020г. 

8. Проведени дейности за информация и публичност. 

9. Реализирани дейности за управление на проекта. 

В изпълнение на горецитирания проект, част от дейностите се обединяват в една 
обществена поръчка. Настоящата процедура има за цел провеждане на обществени 
форуми със заинтересованите страни за консултиране на политики при разработването 
на следните местни стратегически документи: 

• Общински план за младежта за периода 2014-2020; 
• Общинска програма за развитие на туризма 2014-2020. 
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След разработването на документите, с оглед тяхното ефективно прилагане  и 
успешното провеждане на политики в двете области, ще се проведат две еднодневни 
обучения на служителите от общинска администрация.  

 

2. Описание на предмета на поръчката 

2.1. Провеждане на обществени форуми за въвличане  на 
заинтересованите страни в процеса на планиране и въвеждане на политики  

Дейността включва провеждане на две обществени форум-сесии на теми: 
Младежка политика на Община Смолян;  Политика за развитие на туризма на 
територията на община Смолян.  

Чрез форум сесиите ще се постигне ангажиране на обществеността чрез 
дискутиране на младежката проблематика и провокиране на съпричастност към  
различните гледни точки и участие в отправянето на конкретни препоръки и 
разработване на планове и проекти; запознаване на младите хора, учители, родители, 
граждани и общественици от района с принципите, процедурите и възможностите на 
местната власт, като най-близка и реална за хората власт, за провеждането на конкретни 
политики и решаване на конкретни проблеми в дългосрочен план. 

В резултат на проведените форуми следва да бъдат формулирани ясни приоритети 
и дейности, които да залегнат в стратегическите документи на конкретните политики. 

Структура на форумите: 

На всеки от форумите се предвижда участието на 30 – 40 човека, разделени на 
няколко работни маси от по 7 до 10 участника.  

Преди провеждането на форум сесиите се предвижда един подготвителен етап, в 
който екипът, състоящ се от модератор, координатор и помощник-модератор да: 

- проведе анкети за проучване на мнението на хората по темите; 

- организира работни срещи за набиране на подходящи и желаещи участници; 

- работа с местната власт за детайлизиране на подкрепата; 

- подготовка на залата; 

- подготовка на информационни материали – бюлетини.  

Примерно структуриране на работните маси във форумите: 

- работна маса "Ученици от горните класове"; 

- работна маса "Млади хора, студенти, работещи"; 
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- работна маса "Туристически агенти – хотелиери, туристически водачи и др."; 

- работна маса "Спорт, туризъм, екология, свободно време"; 

- работна маса "Просветни и културни дейци"; 

- работна маса "Администрация и местна власт"; 

- работна маса "Граждани"; 

- работна маса "Кметове на населени еста"; 

- оперативна група, състояща се от модератор, помощник-модератор, говорител, 
представител на младите хора и представител на общинската администрация.  

Целеви групи: 

Целеви групи при провеждане на форумите са представители на местната и 
регионална власт, неправителствени и браншови организации, културни институции, 
бизнес, представители на младежки организации, ученици, представители на училищни 
съвети, завършили училище (работещи, неработещи, студенти), ръководство на 
училищата, педагози, родители, граждани. Също така на форумите ще присъстват и 
гости, медии и други желаещи. За подбор на участниците в работните групи се прилагат 
принципите на равнопоставеност и ефективност, без оглед на пол, етнос и религия.  

Изисквания към организацията на форумите: 

- Осигуряване на 30-40 участника за всеки форум, разделени на работни маси; 

- Сформиране на работни групи, релевантни на темата на форум-сесията;  

- Проведени минимум 60 бр. анкети сред целевите групи; 

- Изготвени и издадени информационни материали – бюлетини.  

По време на форумите, ще се предоставят информационните бюлетини, изготвени 
от изпълнителя по време на подготвителния етап, с което се цели разпространение на 
експертната информация, излагана на самите сесии, прозрачност на дискусиите и 
стимулиране на гражданското участие. Те ще се разпространяват безплатно и сред 
всички заинтересовани жители на общината. 

Отчитане на дейността: 

- Списък на участниците; 

- Формуляри за обратна връзка - aнкетни карти – мин. 60 бр.; 

- Доклад за обобщение на резултатите от проведена анкета; 

- Материали от проведените форуми; 

- Снимков материал; 
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- Доклад от проведените обществени форуми – 2 бр.; 

2.2. Провеждане на съпътстващи еднодневни обучения за служители на 
общинска администрация 

Дейността включва организиране и провеждане на 2 съпътстващи еднодневни обучения 
за служители на общинската администрация по теми, касаещи младежката политика на 
Община Смолян и политиката по развитие на туризма на територията на община 
Смолян, а именно: 

- Съпътстващо еднодневно обучение на тема "Младежка политика на 
Община Смолян" 

- Съпътстващо еднодневно обучение на тема "Политика за развитие на 
туризма на територията на община Смолян" 

Основни въпроси за дискутиране: 

� Прилагане на нормативна рамка на местното самоуправление в България; 

� Практически въпроси относно правомощията на органите на местно 
самоуправление; 

� Възможности за междуобщинско сътрудничество в областта на младежката 
политика, туризма 

� Оптимизация работата на общинската администрация и общинския съвет по 
отношение прилагане на политиките, насочени към млади хора и туризма.  

� Оценка на въздействието и ефектите от прилагането на дадена политика. 

Чрез това обучение се цели служителите на общинските администрации и общинските 
съветници да придобият  нови знания и умения, свързани с местното самоуправление и в 
частност с прилагането на две конкретни политики по начин, който да подобри 
ефикасността на постигнатия от тяхното прилагане ефект върху гражданите. 

Целеви групи: 

Целевите групи на обученията са от Общинска администрация Смолян – 
ръководство, директори и експерти от релевантни дирекции. За подбор на участниците в 
съответните обучения ще се прилагат принципите на равнопоставеност и ефективност, 
без оглед на пол, етнос и религия. Прилага се секторен подход на обучение, като за 
обучители следва да бъдат осигурени компетентни лектори в съответния сектор. 
Проведените обучения трябва да бъдат съобразени с европейската, националната и 
регионална нормативна уредба и спрямо разработените стратегически документи, за да 
се постигне успешно прилагане на политики в община Смолян в периода 2014-2020 
година.  
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Изисквания към организацията на обученията: 

- Наемане на експерти/лектори за разработване на обучителна програма и 
изготвяне на обучителни  материали по отделните теми, мултимедийни 
презентации. /включва хонорар на лекторите, пътни дневни и квартирни/ 

- Подготовка на пакет обучителни материали за минимум 60 участника. 

- Разработване на програма/дневен ред за обучението 

- Програмата се разработва от експертите/лектори и се консултира с екипа по 
проекта.  

- Логистика (определяне на датите за обучението, отпечатване и 
окомплектоване на материалите, осигуряване на зала, мултимедия, екран, кафе 
пауза, организиране на храна и нощувки за лекторите и участниците в 
обучението/ако е необходимо/, изпращане на покани до участниците, 
приемане на обратна информация, изработване на въпросници за участниците)   

- Реализиране на обучението - провеждане на обучението в съответствие с 
учебната програма. 

Отчитане на дейността: 

- Програма на обученията; 

- Списък с обучените служители; 

- Формуляри за обратна връзка; 

- Материали от проведените обучения; 

- Снимков материал; 

- Доклад от проведените обучения. 

 

3. Очаквани резултати:    

� Организирани 2 обществени форум сесии за консултиране на политики с по 
30 - 40 участника.  

� Формулирани ясни приоритети и дейности, които да залегнат в 
стратегическите документи на конкретните политики. 

� Проведени 2 еднодневни обучения за служители на общинска администрация 
за общо 60 човека. 
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� Разработена обучителна програма.  

� Подготвен пакет обучителни материали.   

 
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 и в Приложение 13 към договора за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ. 

 Приложение 13 към договора, е публикувано на интернет страницата на 
ОПАК: http://www.opac.government.bg/bg/for_beneficiaries/documents. 

 

Изготвил и съгласувал: Е. Петкова – директор на дирекция ИРППММД 


