
ДОГОВОР С РЕГ. № A12-22-175 ОТ 29.03.2013 Г.   
 
Приоритетна ос: IІ. „Управление на човешките ресурси” 
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”  
Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07 

Наименование и седалище на бенефициента: Община Своге, гр.Своге, ул. „Александър 
Стамболийски“ № 7 

Място на изпълнение на проекта: Република България 
Наименование на проектното предложение: „Компетентна и ефективна общинска 
администрация  - община Своге” 
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 85 505,80 лева 
Период за изпълнение: 12 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 

Период за изпълнение 12  месеца 

Партньор(и) Не е приложимо 

Обща цел 

Общата цел на настоящото проектно предложение е: 

Повишаване на уменията и компетенциите на служителите и 
подобряване на ефективността и ефикасността в работата на 
Общинска администрация в община Своге.  

 

Цели на 
проекта 

Специфични 
цели 

Специфични цели: 

• Повишаване на квалификацията на общинските 
служители на община Своге чрез обучение в сферите 
на тяхната компетентност (СЦ1); 

• Постигане на ефективна организация и координация в 
работата на общинска администрация Своге чрез участие в 
актуални и адекватни обучителни програми (СЦ2); 

• Повишаване на мотивацията на общинските служители 
на община Своге чрез осигуряване възможности за 
обучение, професионално и кариерно развитие(CЦ3); 

Целева(и) група(и) 

Служителите на общинска администрация Своге; 

Кмет на община, зам. кметове, кметове на населените места в 
общината и кметски наместници на населените места от 
община Своге. 

Очаквани резултати 

� Разработени документи във връзка с провеждането на 
процедура/и по избор на изпълнител/и; 
� Избран изпълнител/и за дейностите 4,  5 и 6 
� Сключен/и договор/и с избрания/те изпълнител/и 
� Участие в 12 обучения от каталога на ИПА;  
� Обучени 25 служители на община Своге 
� Проведени 4 бр. обучения, от които: 

� 3 броя по „Работа в екип и екипна ефективност” и 1 брой по 
„Лидерски умения”.   



� Обучени 75 човека по „Работа в екип и екипна ефективност” 
� Обучени 18 човека по „Лидерски умения”. 

� Обучени 16 служители на общината  за работа със специфични 
групи  граждани –уязвимите групи  

� Проведено едно обучение  за работа със специфични групи  
граждани –уязвимите групи  

� Проведени встъпителна и заключителна пресконференции – 
2бр.; 

� Изготвени  на 350 бр. информационни брошури; 
� Изготвени на 4 банера; 

 

Основни дейности 

Дейност 1: Организация и управление на проекта 
 
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на 
изпълнители  
 
Дейност 3: Участие на служители от община Своге в 
обучения, включени в каталога на ИПА 
 

Дейност 4: Организиране и провеждане на обучения по 
ключови компетенции 

Дейност 5: Обучение за работа със специфични групи  
граждани –уязвими групи 

Дейност 6: Дейности за информация и публичност 

 

Вид Индикатор Мерна 
единица 

База (начална 
стойност към1 
01.01.2013 г.) 

 Стойност, 
получена само 
като резултат от 
изпълнението на 

проектното 
предложение 

Обща 
стойност на 
индикатора

2 

За 
изпълнение 

Общ брой на 
обучените 
служители в 
общината 

брой 0 134 

 
134 

За  
изпълнение 

Общ брой на 
обучените 
служители в 
общината - 
обучени жени 
от общия брой 
обучени 

% 0 76,9 

 
 
 

76,9 

                                                 
1
 Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:  

2
 Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5 



За 
изпълнение 

Общ брой на 
обучените 
служители в 
общината - 
обучени жени 
от общия брой 
обучени 

брой 0 
134, от които 103 

жени 

 
 

134, от които 
103 жени 

За  резултат 

Служители, 
успешно 
преминали 
обученията с 
получаване на 
сертификат 

% 0 100% 

 
 

100% 

За 
изпълнение 

Брой 
проведени 
обучения по 
ключови 
компетенции 

Брой 0 4 

 
 
4 

За 
изпълнение 

Брой 
проведени 
обучения от 
Каталога на 
ИПА 

Брой 0 12 

 
 

12 

За 
изпълнение 

Брой 
проведени 
обучения за 
работа  със 
специфични 
групи  
граждани –
уязвими групи 

 

Брой 0 1 

 
 
 
 
1 

 

Дейност Специфични 
цели 

 
 

Очаквани 
резултати 

Индикатори 
за 
изпълнение/
резултат  

Мерна 
единица 
на 
индикатор

а 

Целева 
стойност на 
индикатора  

Източници на 
информация 
за 
индикаторите 



 
 
 
 
 

Д1 

СЦ1, СЦ2, СЦ3 
� Сформиран 
екип на 
проекта от 2 
члена- 
ръководител и 
счетоводител.  
 
� Разпределе

ни функции 
между 
членовете на 
екипа по 
проекта 
� Изготвен 
подробен план 
за реализиране 
на дейностите 
� Изготвени 
протоколи от 
срещите на 
екипа по 
проекта 

Договори за 
членовете на 
екипа 

Проведени  
месечни 
срещи на 
екипа 

Изготвени и 
предадени 
доклади до 
УО на ОПАК 

Бр. 

 

Бр.  

 

 

Бр.  

 

 

 

 2 

 

12  

 

 

Най-малко 2 
бр.  

 

 

 

Сключените 
договори 

 

Протоколи от 
срещите 

 

Докладите 

 

 

Д2 

СЦ1, СЦ2, 
СЦ3 

� Разработен

и документи 
във връзка с 
провеждането 
на процедура/и 
по избор на 
изпълнител/и; 
� Избран 
изпълнител/и 
за дейностите 
4,  5 и 6 

Брой 
проведени 
тръжни 
процедури 

Брой 
подписани 
договори 

Брой 

Брой 

2 

Най-малко 2 

Техническо 
задание  

Документация 
по оценка 

 

Д3 

 

СЦ1, СЦ3 
� Завършени 
12 обучения от 
каталога на 
ИПА;  
� Обучени 25 
служители на 
община Своге 

Брой 
проведени 
обучения  

Брой обучени 
служители 

Брой 

Брой 

12 обучения 

25 обучени 
служители 

ИПА, 
сертификати, 
обучителни 
материали 
обучителни 
материали 


