
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ 

Община  Първомай  успешно  приключи  дейностите  по  проект  „Партньорство  и 
координация  при  формулиране  и  реализация  на  общинските  политики  в  община 
Първомай“, изпълняван по Договор № 131316/08.11.2013г., в рамките на приоритетна ос  I. 
„Добро  управление“,  подприоритет  1.3.  „Ефективна  координация  и  партньорство  при 
разработване  и  провеждане  на  политики”,  бюджетна  линия  BG051РО002/13/1.307  на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, осъществяван с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейски социален фонд. 

Дейност №1 „Организация, управление и провеждане на процедури по реда на ЗОП” 

Изпълнението  и  реализацията  на  проекта  стартира  със  структуриране  на  Екипа  за 
управление на проекта  ръководител, координатор и счетоводител. Управлението на проекта се 
осъществява  от  екипа  в  извънработно  време,  като  отговорностите  и  задачите  са разпределени 
между членовете на екипа. 

Постигнати са следните резултати: 

1. Подписани договори с членовете на екипа за управление на проекта; 
2. Разработени правила за работа, контрол и отчетност на екипа по проекта; 
3. Разработена тръжна документация за обществена поръчка за избор на изпълнител по 
дейностите от проекта; 
4. Проведени процедури по реда на ЗОП; 
5. Избрани изпълнители и подписани договори; 

Дейност № 2  Анализ на икономическо и социално състояние, провеждане на проучвания, 
изследвания, необходими за оценка на Общинския план за развитие и разработване на нов 

общинския план за развитие, 

В изпълнение на целите, поставени в тази дейност са постигнати следните резултати: 
1. Изготвен списък на заинтересованите страни; 
Разпределение  на  заинтересованите  страни  по  фокус  групи,  а  именно:  социални 

дейности,  здравеопазване  образование;  неправителствени  организации;  представители  на 
бизнеса    промишлено  производство,  преработвателна  промишленост,  търговия  и  услуги; 
земеделие  и  животновъдство;  представители  на  общинска  администрация  –  служители; 
представители на общински съвет – председател, зам. председател и общински съветници.; 

2. Извършени проучвания, изследвания и анализи, : 
  Набиране  на  статистическа  информация  –  включване  на  служители  на  общинска 

администрация,  общински  съветници  и  служители  от  деконцентрираните    държавни 
администрации; 

  Социологически  проучвания  –  включване  на  структурите  на  гражданското  общество,



както  и  гражданите,  чрез  анкетиране,  за  получаване  на  информация  неоценима  със 
статистически методи; 

3. Проведени работни срещи със заинтересованите страни, разпределени в 6 /шест/ фокус 
групи; 

 Провеждане  на обществено проучване и работни  срещи с   цел изготвяне на оценка на 
действащия план за развитие на община Първомай. 
В изпълнение на дейност №2 се постигнаха следните резултати, представени в : 
 Анализ на икономическото и социално развитие и swot анализ на Община Първомай; 
 Цели и приоритети за развитие на Община Първомай за периода 20142020г.; 
 Изследване  на  стратегически документи  и практики  за прилагане на  стратегии и  политики  в 
Община Първомай и оценка за изпълнението на ОПР 20072013г. 

Дейност № 3 „Разработване на общински план за развитие за периода 20142020 г. 
Разработване и усъвършенстване на документи, свързани с изпълнението на конкретни 

политики от общинската администрация.“ 
При осъществяването на тази дейност се използва набраната статистическа информация 

със  социологическите  данни  от  проведените  изследвания,  анкети,  фокус  групи  и  експертната 
оценка на проблемите  в Общината  с  очакванията на  гражданското общество,  които поставиха 
базата  за  формулиране  на    основните  цели,  приоритети  и  мерки  за  развитие  на  Общината  за 
следващия програмен период 20142020г., в резултат на което се изготвиха следните документи: 

Ø  Изготвен Общински план за развитие на Община Първомай за периода 20142020г.; 
Ø  Актуализирани два стратегически документа, относими към плана за развитие 2014 

2020г.,  а  именно:  „Стратегия  за  развитие  на  интензивно  земеделие  в  Община 
Първомай през периода 2014 – 2020 година”  и   „Стратегия за развитие на местната 
индустрия и занаятите в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година”. 

Дейност № 4 „Обществено обсъждане на политики, провеждани от общинската 
администрация” 

Общественото обсъждане се реализира на два етапа: 
1.  Първото  обществено  обсъждане  се  проведе  на  03.04.2014г.    след  изпълнение  на 

Дейност № 2, на което се представиха и обсъдиха следните документи: 
 Оценка за изпълнението на действащия ОПР 20072013г. 
 Анализ на икономическото и социално развитие и swot анализ на Община Първомай; 
 Цели и приоритети за развитие на Община Първомай за новия програмен период 2014 

2020г.; 

2.  Второто  обществено  обсъждане  се  проведе  на  24.04.2014г.    след  изпълнение  на 
Дейност № 3, на което се представиха и обсъдиха следните документи: 

Ø  Общински план за развитие на Община Първомай за периода 20142020г.; 
Ø  Актуализираните  стратегии,  относими  към  плана  за  развитие  20142020г.,  а 

именно:  „Стратегия  за  развитие  на  интензивно  земеделие  в  Община  Първомай 
през  периода  2014  –  2020  година”    и    „Стратегия  за  развитие  на  местната 
индустрия и занаятите в Община Първомай през периода 2014 – 2020 година”. 

Ø  Правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики за развитие на 
Община Първомай за периода 2014  2020г., включващ механизъм за мониторинг и



контрол и процедурни правила за работа на Обществен съвет при изпълнение на 
общинските политики. 

Дейност № 5 „Обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг 
и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация” 

След  изпълнението  на  гореизброените  дейности,  на  21.05.2014г.  се  проведе  еднодневно 
обучение на 30 общински служители, 5 общински съветника и 10 представители на структурите 
на  гражданското  общество,  представени  бяха  Общинския  план  за  развитие  20142020г,  Двете 
актуализирани стратегии и правилник за наблюдение, контрол и оценка на общински политики 
за развитие на Община Първомай за периода 2014  2020г. 

Целта на обучението бе да се осигури благоприятна информационна среда сред служителите в 
общинската  администрация  и  структурите  на  гражданското  общество,    като  по  този  начин  се 
гарантират  подкрепа  за  реализация  на    приетите  политики,  прозрачност  и  устойчивост  при 
тяхното провеждане. 

Дейност № 6 „Информация и публичност” 
Дейността  осигурява  на  всички  заинтересовани  страни  и широката  общественост  подробна  и 
коректна  информация  за  целите,  основните  дейности  и  резултати  по  проекта  и  финансовата 
помощ, с която се осъществява той. Публичността и информацията се реализира чрез: 

•  Проведени 2 пресконференции – начална и заключителна; 
•  Публикуване на информация за проекта в регионална медия; 
•  Излъчване на видеорепортаж; 
•  Изработване на информационни материали.


