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Покана за предоставяне на индикативна оферта 

  

     Във връзка с отворена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Оперативна програма "Административен капацитет”, Приоритетна ос І: “Добро 

управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, Община Стражица като допустим бенефициент ще 

кандидатства с проектно предложение „ЕФЕКТИВНО, ЕФИКАСНО И УСТОЙЧИВО  

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА   С Т Р А Ж И Ц А”. 

     Целевата група на проекта е: служители на Общинска администрация Стражица– 130 бр.  

     Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПАК кандидатът – Община Стражица, 

следва да представи с проектното предложение индикативни оферти за цената на 

предвидените за дейностите на проекта разходи.  

В тази връзка Община Стражица Ви кани да представите индикативна оферта за следните 

дейности от проекта: 

Индикативна ценова оферта за: 

Дейност 2: Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка и избор на 
изпълнители (комплексна поръчка) по Дейности 3 „Изготвяне на Функционален анализ 
на община Стражица”, 4 „Съпътстващо обучение за повишаване на капацитета на 
служителите на Община Стражица за подобряване ефективността и ефикасността на 
изпълнението на основните и функции и изграждане на институционална идентичност 
на администрацията” 5 „Дейности за информация и публичност на проекта” 
 Офертното предложение трябва да включва: 

1. Подготовка на тръжна документация за комплексна поръчка. 

2. Съгласуване и одобряване на документацията. 

3. Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на дейности 3, 4 и 5 от 

проекта. 

Дейност 3: Изготвяне на Функционален анализ на Община Стражица . 
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      Офертното предложение трябва да включва: 

1. Провеждане на Функционален анализ на Община Стражица, извършен съгласно Единната 

методология за функционален анализ на административните структури”. 

2. Изготвяне препоръки за функционално и организационно развитие и съответни проекти на   
нормативни или вътрешни правила и документи, консултирани със служителите на община 
Стражица Оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общината. 
3. Разработване механизъм за оценка на ефективността и  ефективността на общинската 
администрация  
4. Разработване система за управление на изпълнението, вкл. индикатори към нея  
5. Изготвяне план за действие за изпълнение на предложените мерки, вкл. инструменти и 
измерими показатели за провеждане на мониторинг на изпълнението и преглед на напредъка. 
 
Дейност 4: Съпътстващо обучение за повишаване на капацитета на служителите на 
Община Стражица за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на 
основните и функции и изграждане на институционална идентичност на 
администрацията. 

Офертното предложение трябва да включва: 

1. Организиране и провеждане на изнесено двудневно обучение за 40 (2 х 20) служителя. 
2.         Подготовка на учебни материали – 40 комплекта. 
3.  Изработка на отличителни знаци /значки/– 130 бр. 
4.  Изработка на лични аксесоари за носене от служителите в основния цвят на знамето и 
герба на общината  - 85 бр. дамски шалчета и 45 бр мъжки вратовръзки. 

5.  Изработка на указателна табела  за разположението на кабинетите – 1 бр. 

6.  Изработване на табели за врати – 45 бр. 

7.  Изработване на външна информационна витрина – 1 бр. 

 
Дейност 5: Дейности за информация и публичност 

Офертното предложение трябва да включва: 

1. Организиране и провеждане на 2 пресконференции – встъпителна и заключителна. 

Срокът за изпълнение на дейностите е 10 месеца. 

Индикативната оферта трябва да се изпраща до Община Стражица на адрес: 

гр.Стражица 5150,  
ул.”Дончо Узунов” № 5 
Общинска администрация 

/на вниманието на М. Кръстева/ 

Крайният срок за подаване на индикативните оферти е : 25. 03. 2013 година 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА:   

/ИНЖ.ДЕТЕЛИНА БОРИСОВА / 


