Проектно предложение с Рег. № A08-14-49/30.07.2008 г. “Партньорство за развитие”
на Областна администрация Ловеч
Размер на исканата
кандидатстване)

Обща стойност на
проекта

безвъзмездна

помощ

(от

одобрения

Формуляр

за

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна
помощ

1 976 288,26 лева

Стойност в лева

Дял в процентно изражение от
общата стойност на проекта

1 976 288,26 лева

100%

Резюме на проекта (от одобрения Формуляр за кандидатстване)
Период за изпълнение

12 месеца

Партньор(и)

няма

Място на изпълнение

Република България – Северозападен, Северен централен,
Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен
район за планиране, 26 области (без област Стара Загора и
област Сливен), общини – административни центрове на
области, 2 държави членки на ЕС

Обща цел

Цели на
проекта
Специфични
цели

Целева(и) група(и)

Очаквани резултати

Подобряване на ефективността на управлението в областни и
общински администрации чрез създаване на условия за
активно прилагане на ПЧП
1. Повишаване на капацитета на областните и общински
администрации за прилагане на различните форми на ПЧП
2. Подготовка за оптимизиране работата на местната
администрация за реализиране на ПЧП чрез идентифициране
на възможните сфери и сектори за изграждане на ПЧП или
аутсорсинг на услуги и дейности
3. Създаване на благоприятни и ясни условия за възникване
на ефективни ПЧП
4. Създаване на предпоставки за възникване на конкретни
ПЧП
5. Популяризиране на възможностите, които предлага ПЧП,
сред бизнеса и НПО
Експерти от областните и общински администрации в
страната, работещи в областта на разработване и управление
на проекти, прилагане на ПЧП, стопански и финансови отдели
Експерти от общински администрации са целеви групи
доколкото не са целева група по друг аналогичен проект
1. Повишен капацитет и умения на експерти от областните и
общински администрации за прилагане на схеми за ПЧП
2. Определени възможни сектори и сфери за ПЧП и

Основни дейности

аутсорсинг
3. Създадени по-добри и ясни условия за изграждане на
партньорства
4. Разработени и приложени в областните администрации
уеднаквени процедури и документи за ПЧП в 4 приоритетни
сектора
5. Създадени условия за по-лесен и бърз достъп на бизнеса и
гражданите до участие в обявени процедури за възлагане на
дейности и услуги
6. Популяризирани възможности и ползи от прилагане на
ПЧП
7. Създаден работещ модел за процеса на изграждане на ПЧП
1. Съставяне на Комитет за управление и подготовка за
стартиране на дейностите и провеждане на процедури за
възлагане
2. Разработване на секция за проекта към интернет страницата
на Областна администрация Ловеч
3.
Преглед
и
обобщаване
на
съществуващото
законодателство, нормативни документи, разработените в
рамките на различни проекти методически указания и
натрупан опит и изработване на систематизиран доклад
• Брошура със систематизираната информация за
законодателната рамка и натрупан опит “ПЧП – законова
рамка и възможности” 10000 бр., А4, 32-64 стр., цветна
• CD с обложка със систематизираната информация за
законодателната рамка
4. Начална конференция с участие на експерти от
министерства, агенции и др. институции, експерти от
администрациите, бизнеса и обществеността за:
• представяне на проекта, цели, дейности и очаквани
резултати
• запознаване със същността, приложимостта, ползите и
формите на ПЧП
• запознаване със съществуващата законова рамка и
методически документи
• дипляна за същността, ползите и формите на ПЧП, 9000
бр., А4, цветна
5. Актуализиран анализ на функциите и дейностите на
областните и общински администрации и идентифициране на
възможните дейности и услуги, които могат да се изпълняват
от частния сектор и НПО
6. Преглед и оценка на досегашния опит и капацитета на
администрациите в областта на ПЧП във всяка областна
администрация и постигнати добри практики
7. Информационни семинари – 12 бр., по два в районите за
планиране “ПЧП – състояние и възможности” за експерти от
администрации, бизнес, НПО
• Представяне на резултатите от анализа на функциите на
администрациите и оценката на досегашния опит
• Представяне на резултатите от оценката на досегашния

опит
Набелязване на обекти, дейности и услуги за изграждане
на партньорства
• Изработване на обобщен доклад за набелязаните обекти и
дейности за ПЧП
8. Обмяна на опит и прилагане на добри практики от 2 страни
членки на ЕС
• Проучване на опита на администрации с аналогични на
областни администрации функции от една стара и една
нова страна членка на ЕС
• Обучително пътуване в 2 страни членки на ЕС “Добри
практики” за представители на областни администрации
чрез работни срещи в сходни администрации и посещение
на конкретни ПЧП
• Брошура “Успешни примери и добри практики в
прилагането на ПЧП в страните............ в 4 сектора”, 9000
бр., 32-64 стр., А4, цветна
9. Кръгла маса “Възможни сектори за ПЧП” с участие на
експерти от администрациите, представители на бизнеса и
гражданското общество
• Представяне на доклад за набелязани сфери и дейности за
ПЧП
• Представяне на доклад с наблюдения и изводи от
обучителното пътуване
• Представяне на добри практики от страни членки на ЕС от
чуждестранни експерти
• Определяне на 4 приоритетни сектора за разработване на
вътрешни правила, унифицирани документи и цялостна
документация за ПЧП
10. Разработване на унифицирани вътрешни правила,
процедури и цялостна документация (анализи) за ПЧП в 4
приоритетни сектора
• Разработване на предложения за вътрешни правила,
унифициране на процедурите и образците на документи от
областни и общински експерти със съпътстващо обучение
за областни и общински експерти “Цикъл на управление
на обществените поръчки” – законова рамка и
методически указания, процедури и документи – 12 бр., по
две във всеки район за планиране
• Разработване на унифицирана документация за ПЧП в 4
сектора за прилагане от областни или общински
администрации
• Съгласуване на предложените процедури и документи с
МДААР, АОП, МФ, Администрация на МС и др. органи
• Съставяне и издаване на Практически наръчник по ПЧП 1
част “Вътрешни правила и приложими документи в 4
сектора”, 10000 бр., 64-100 стр., А4, цветна
• Подготовка и изработване на 2000 бр. CD с обложка
“Документи и материали за ПЧП” с разработения пакет

•

документи
11. Стартиране прилагането на разработения пакет документи
за възникване на конкретни ПЧП в 4 пилотни
областни/общински администрации
• Подготовка и изработване на предварителен тест за
приложимост на конкретни ПЧП от чуждестранен експерт
• Подготовка и изработване на предварителен тест за
изпълнимост на конкретни ПЧП от чуждестранен експерт
• Определяне на критерии и избор на пилотните
администрации
• Прилагане на цялостната документация за ПЧП в 4
сектора в 4 пилотни администрации
• Съставяне и издаване на Практически наръчник по ПЧП 2
част “Цялостна документация за ПЧП в 4 сектора”, 10000
бр., 64-100 стр., А4, цветна
12. Разработване на типова информационна система за
цялостно управление на ПЧП, която да се внедри в 6 пилотни
общински администрации
13. Разработване на унифицирана секция за ПЧП на интернет
страниците на целевите областни администрации и
разработка, инсталиране и администриране на on-line бюлетин
14. Дейности по информация и публичност
• Периодични публикации и излъчвания до национални и
регионални медии
• Изработване на видеоклип
• Изработка на календар с 12 най-добри практики за ПЧП
• Заключителна конференция за отчитане на постигнатите
резултати и предствяне на модела за създаване на ПЧП
15. Одит на проекта
16. Управление и отчитане на проекта

Информация за друго финансиране (от Формуляра за кандидатстване)
Безвъзмездни помощи и заеми от други финансови инструменти, получавани през
последните 3 години в сферата на настоящото проектно предложение
Наименование на
съответния финансов
инструмент или програма
няма

Бюджетна
линия

Сума (лева)

Година на
получаване

Основни
дейности
по
проекта

Безвъзмездни помощи от други източници, за които кандидатстват в момента, в
сферата на настоящото проектно предложение
Наименование
на съответния
финансов
инструмент или
програма
няма

Бюджетна
линия

Наименование на
проекта

Искана сума
(лева)

Основни
дейности
по проекта

