
Приоритетна ос: II. „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия: BG051P0002/12/2.2-07
Наименование и седалище на бенефициента: Столична община, район „Слатина”, гр. 
София, 1574, бул. „Шипченски проход” 67
Място на изпълнение на проекта: Република България
Наименование на проектното предложение: „Администрацията и гражданите -  една 
цел”
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на п р оек та): 87 091,72 лева 
Период за изпълнение: 12 месеца
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта:

Период за изпълнение 12 (дванадесет) месеца

Партньор(и) Н/П

Обща цел

Подобряване на професионалната компетентност на 
общинската администрация на район „СЛАТИНА” за работа с 
местните заинтересовани страни за подобряване на градската 
среда.

Гореописаната обща цел на проектното предложение ще бъде 
постигната чрез постигането на следните специфични цели:

Цели на 
проекта

Специфични
цели

1. Подобряване на организацията на работа в общинската 
администрация на район „СЛАТИНА”, в т.ч. 
координацията между отделните общински звена и 
уменията им да работят заедно и в екип, подобряване на 
връзките и комуникацията със Столичен общински съвет 
по отношение на подобряване на градската среда.

2. Повишаване на капацитета на общинската администрация 
на район „Слатина” за работа с местните заинтересовани 
страни (етажни собствености, наематели на общински 
обекти и др.).

Целева(и) група(и)
Проектното предложение да е насочено към следната целева 
група - кмета на район „Слатина”, заместник кметовете, 
служители на общинската администрация.

Очаквани резултати

Очакванията на ръководството на район „Слатина” са, че в 
резултат на изпълнението на настоящото проектно 
предложение значително ще се подобрят връзките и 
комуникацията на общинските служители с местните 
заинтересовани страни и Столичен общински съвет. Това ще 
доведе до повишаване на удовлетвореността на гражданите и 
бизнеса от район „Слатина” като цяло и ще ги направи по- 
съпричастни към проблемите в общината.



Основни дейности

Резултатите, които ще се постигнат вследствие реализацията 
на дейностите в проектното предложение, са както следва:

Сформиран екип за управление на проекта;

Разработен План-график за работа по проекта;

Разработена система за вътрешен мониторинг и контрол;

Проведени процедури за избор на изпълнители, съгласно 
изискванията на ЗОП;

Избрани изпълнители;

Сключени договори с избраните изпълнители.

Проведени обучения;

Обучени 30 служители, които са получили съответен 
сертификат;

Разработен аналитичен доклад за оценка на ефекта от 
проведените обучения;

Сформирано звено от водещи експерти;

Проведена встъпителна пресконференция;

Проведена заключителна пресконференция;

Поместени 5 публикации с информация за хода на 
проекта на интернет страницата на общинската 
администрация на район „Слатина”;

Монтирана информационна табела -  1 бр.;

Изработени и отпечатани 5 бр. рекламни транспаранти;

Отпечатани 1500 броя рекламни листовки по проекта;

Рекламни папки -  300 броя;

Рекламни химикали -  300 броя;

Отпечатани 1500 бр. информационни дипляни.

Изготвени и одобрени междинни технически доклади и 
финансов отчет;

Изготвен и одобрен окончателен технически доклад и 
финансов отчет.

Основните дейности, които ще се реализират в рамките на 
настоящото проектно предложение са както следва:

Дейност 1 - Административно управление и организация на 
проекта:

Поддейност 1.1. - Сформиране на екип за управление 
на проекта;

Поддейност 1.2. - Изграждане на система за вътрешен



мониторинг, оценка и отчетност;

Поддейност 1.3. - Отчитане на проекта;

Дейност 2 — Подготовка на необходимата документация за 
провеждане на процедури в съответствие с изискванията на 
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и избор на 
изпълнители;

Дейност 3 -  Провеждане на обучения за общинските 
служители:

Поддейност 3.1 -  Провеждане на обучения, включени 
в каталога на Института по публична администрация 
(ИПА);

Поддейност 3.2 -  Провеждане на обучение на тема 
„Придобиване на знания и умения от общинската 
администрация на район „СЛАТИНА" за работа с 
местните заинтересовани страни за подобряване на 
градската среда” от външна обучителна организация”;

Дейност 4 — Анализ и оценка на ефекта от проведените 
обучения;

Дейност 5 -  Информация и публичност.


