
ДОГОВОР С РЕГ. № 13-13-183 ОТ 25.11.2013 Г.   
 
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 

Наименование и седалище на бенефициента: Община Рила, обл. Кюстендил, гр. 
Рила, пл. „Възраждане” № 1 

Място на изпълнение на проекта: Република България 
Наименование на проектното предложение: „Разработване и въвеждане на правила и 
методики за планиране, мониторинг, контрол и оценка на стратегически и програмни 
документи в община Рила”  
Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта): 78 125.28 лева 
Период за изпълнение: 9 месеца 
Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 
 
Период за изпълнение 9  месецa 
Партньор(и) Не е приложимо 

Обща цел 

Общата цел на проектното предложение е разработване и 
въвеждане на правила и методики за планиране, мониторинг, 
контрол и оценка на политики, стратегически и програмни 
документи в община Рила. 

Цели на 
проекта 

Специфични 
цели 

� Въвеждане на ефективни механизми за консултиране с 
всички заинтересовани страни в процеса на 
формулиране на политики и изработване на 
стратегически и програмни документи на община Рила; 

� Подобряване на контрола при формулирането и 
прилагането на политики на община Рила, чрез 
въвеждане на единен механизъм за разработване, 
мониторинг и оценка на стратегически и програмни 
документи; 

� Оценка на изпълнението, актуализация и разработване 
на основните стратегически и програмни документи на 
община Рила; 

� Повишаване административния капацитет на общинска 
администрация Рила за изработване на стратегически 
документи. 

Целева(и) група(и) 
� Общинска администрация Рила; 
� Структури на гражданското общество. 

Очаквани резултати 

� Създаден и ефикасно функциониращ проектен екип; 
� Сключени 2 договора с членовете на екипа по 

управление; 
� Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по 

проекта; 
� Изготвен график за провеждане на процедури за избор 

на изпълнители по дейности; 
� Сключени договори с изпълнители; 
� Разработена методология за изготвяне, мониторинг, 

оценка на изпълнението и актуализация на 



стратегически и програмни документи; 
� Проведено обучение с продължителност ден и 

половина (12 уч.часа); 
� Обучени 10 представители на община Рила; 
� Изготвен доклад от извършената оценка за изпълнение 

на основните стратегически документи; 
� Изготвен Общински план за развитие на община Рила 

за периода 2014-2020 г.; 
� Направена предварителна оценка на ОПР; 
� Направена екологична оценка на ОПР; 
� Проведено 1 бр. обществено обсъждане; 
� Публикувани документи на сайта на общината и 

Портала за обществени консултации; 
� Разработени/актуализирани 4 бр. стратегически и 

програмни документи; 
� Проведено 1 бр. обществено обсъждане на 

новоизготвените стратегически и програмни 
документи; 

� Проведена стартираща пресконференция; 
� Проведена пресконференция за приключване на 

проекта и представяне на резултатите от него; 
� Изработена дипляна – тираж 300 бр.; 
� Изработена разяснителна табела – 1 бр.; 
� Изработен банер със сгъваема поставка; 
� 4 бр. публикации в печатни и онлайн медии с 

регионално и местно покритие. 
� Падове (тетрадки) – 60 бр. 
� Папки – 60 бр. 
� Химикалки – 60 бр. 

Основни дейности 

Дейност 1. Организация и управление на проекта. 
Дейност 2. Разработване и въвеждане на методология за 
изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и 
актуализация на стратегически и програмни документи. 
Дейност 3. Оценка на изпълнението на основните 
стратегически и програмни документи на община Рила 
Дейност 4. Разработване на Общински план за развитие на 
община Рила за периода 2014-2020 г. 
Дейност 5. Разработване и актуализация на други 
стратегически и програмни документи на община Рила 
Дейност 6. Дейности за информация и публичност. 

 
 



Вид Индикатор Мерна 
единица 

База (начална 
стойност към1 
.......) 

 Стойност, 
получена само 
като резултат от 
изпълнението на 
проектното 
предложение 

Обща 
стойност на 
индикатора

2 

За резултат 

Администрации, 
въвели правила 
за мониторинг на 
изпълнението на 
политики 

брой 0 1 
 
1 
 

За резултат 

Проекти на 
нормативни 
документи, 
придружени от 
оценка на 
въздействието 

брой 0 1 1 

За резултат 

Нормативни 
актове, приети 
след проведени 
консултации със 
заинтересованите 
страни 

брой 0 4 4 

За 
изпълнение 

Нормативни 
актове, приети 
след проведени 
консултации със 
заинтересованите 
страни 

% 0 100 % 100 % 

 
 
 

Дейност Специфични 
цели 

Очаквани резултати Индикатори за 
изпълнение/резулта

т 

Мерна 
единица 

на 
индикатор

а 

Целева 
стойност 

на 
индикатор

а 

Източници на 
информация за 
индикаторите 

Дейност 1. 
Организация 
и управление 
на проекта 

Осигуряване 
на условия за 
изпълнение 
на 
същинските 
дейности по 
проекта и 
постигане на 
специфичните 
цели, 
заложени в 
него 

Създаден и ефикасно 
функциониращ проектен 
екип; 
Сключени 2 договора с 
членовете на екипа по 
управление; 
Изготвен план-график за 
изпълнение на 
дейностите по проекта; 
Изготвен график за 
провеждане на 
процедури за избор на 
изпълнители по 

Сключени договори 
с членовете на екипа 
по управление 
Изготвен план-
график за 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта; 
Изготвен график за 
провеждане на 
процедури за избор 
на изпълнители; 
Сключени договори 

Брой 
 
 
Брой 
 
 
Брой 
 
 
Брой 

2 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 

Копия от 
договори с 
външни 
изпълнители  
Копия от 
договори с 
членовете на 
екипа по 
управление 
Протоколи от 
проведени 
организационни 
срещи 

                                                 
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 



дейности; 
Сключени договори с 
изпълнители. 

с  изпълнители План-график за 
изпълнение на 
дейностите по 
проекта; 
График за 
провеждане на 
процедури за 
избор на 
изпълнители 

Дейност 2. 
Разработване 
и въвеждане 
на 
методология 
за изготвяне, 
мониторинг, 
оценка на 
изпълнениет

о и 
актуализация 
на 
стратегическ

и и 
програмни 
документи 

Подобряване 
на контрола 
при 
формулиранет

о и 
прилагането 
на политики 
на община 
Рила, чрез 
въвеждане на 
единен 
механизъм за 
разработване, 
мониторинг и 
оценка; 
Включване на 
всички 
заинтересован

и страни в 
процеса на 
формулиране 
на политики и 
изработване 
на 
стратегически 
и програмни 
документи на 
община Рила, 
чрез 
въвеждане на 
ефективни 
механизми за 
консултиране. 

Разработена методология 
за изготвяне, 
мониторинг, оценка на 
изпълнението и 
актуализация на 
стратегически и 
програмни документи; 
Проведено обучение с 
продължителност ден и 
половина (12 уч.часа); 
Обучени 10 
представители на община 
Рила. 

Разработена 
методология за 
изготвяне, 
мониторинг, оценка 
на изпълнението и 
актуализация на 
стратегически и 
програмни 
документи; 
Проведено обучение 
с продължителност 
ден и половина (12 
уч.часа); 
Обучени 
представители на 
община Рила. 

Брой 
 
 
 
 
 
 
Брой 
 
 
Брой 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
10 

Методология 
Присъствени 
списъци 
Снимков 
материал от 
проведеното 
обучение 

Дейност 3. 
Оценка на 
изпълнениет

о на 
основните 
стратегическ

и и 
програмни 
документи 
на община 
Рила 

Оценка на 
изпълнението, 
актуализация 
и 
разработване 
на основните 
стратегически 
и програмни 
документи на 
община Рила 

Изготвен доклад от 
извършената оценка за 
изпълнение на основните 
стратегически документи 

Изготвен доклад от 
извършената оценка 
за изпълнение на 
основните 
стратегически 
документи 

Брой 1 Доклад от 
извършена 
оценка 

Дейност 4. 
Разработване 
на 
Общински 
план за 
развитие на 
община Рила 
за периода 
2014-2020 г. 

Оценка на 
изпълнението, 
актуализация 
и 
разработване 
на основните 
стратегически 
и програмни 
документи на 
община Рила 

Изготвен Общински план 
за развитие на община 
Рила за периода 2014-
2020 г.; 
Направена 
предварителна оценка на 
ОПР; 
Направена екологична 
оценка на ОПР; 
Проведено 1 бр. 
обществено обсъждане; 

Изготвен Общински 
план за развитие на 
община Рила за 
периода 2014-2020 
г.; 
Направена 
предварителна 
оценка на ОПР; 
Направена 
екологична оценка 
на ОПР; 
Проведено 1 бр. 

Брой 
 
 
 
Брой 
 
Брой 
 
Брой 
 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 

Общински план 
за развитие 
2014-2020 г. 
Доклад от 
предварителна 
оценка на ОПР 
Документ от 
проведена 
екологична 
оценка на ОПР 
Снимков 



Публикувани документи 
на сайта на общината и 
Портала за обществени 
консултации. 

обществено 
обсъждане; 
Публикувани 
документи на сайта 
на общината и 
Портала за 
обществени 
консултации. 

Брой 1 материал 
Копие от 
страницата на 
публикациите 

Дейност 5. 
Разработване 
и 
актуализация 
на други 
стратегическ

и и 
програмни 
документи 
на община 
Рила 

Оценка на 
изпълнението, 
актуализация 
и 
разработване 
на основните 
стратегически 
и програмни 
документи на 
община Рила 

Разработени/актуализира
ни 4 бр. стратегически и 
програмни документи; 
Проведено 1 бр. 
обществено обсъждане 
на новоизготвените 
стратегически и 
програмни документи 

Разработени/актуали
зирани 
стратегически и 
програмни 
документи; 
Проведено 
обществено 
обсъждане на 
новоизготвените 
стратегически и 
програмни 
документи 
Публикувани 
документи на сайта 
на общината и 
Портала за 
обществени 
консултации. 

Брой 
 
 
Брой 
 
 
 
Брой 

4 
 
 
1 
 
 
 
3 

Текстове на 
стратегическите 
документи 
Снимков 
материал 
Копие от 
страницата на 
публикациите 

Дейност 6 
Дейности за 
информация 
и 
публичност 

Информиране 
на широката 
общественост 
за 
изпълнението 
на проекта и 
постигнатите 
резултати 
 

Проведена стартираща 
пресконференция; 
Проведена 
пресконференция за 
приключване на проекта 
и представяне на 
резултатите от него; 
Изработена дипляна – 
тираж 300 бр.; 
Изработена разяснителна 
табела – 1 бр.; 
Изработен банер със 
сгъваема поставка; 
4 бр. публикации в 
печатни и онлайн медии 
с регионално и местно 
покритие. 
Падове (тетрадки) – 60 
бр. 
Папки – 60 бр. 
Химикалки – 60 бр. 

Проведени 
пресконференции 
Дипляна  
Разяснителна табела 
Банер 
Публикации в 
печатни и онлайн 
медии с регионално 
и местно покритие 
Падове (тетрадки) 
Папки 
Химикалки 

Брой 
 
Тираж 
Брой 
Брой 
Брой 
 
 
Брой 
Брой 
Брой 

2 
 
300 
1 
1 
4 
 
 
60 
60 
60 

Списъци на 
участниците в 
пресконференци
ите 
Снимков 
материал 
Екземпляр на 
дипляна 
Копие на 
публикациите в 
медиите 
Екземпляр от 
помощни 
материали – пад, 
папка, 
химикалка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


