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1. Обща информация за проекта 

 

Проектното предложение е насочено към повишаване капацитета и ефективността 

на служителите и на основните заинтересовани и компетентни страни - общинската 

администрация и социалните партньори в община Сърница за идентифициране, адаптиране 

и прилагане на социални иновации за включване на уязвими групи.  

В рамките на проекта се изпълняват дейности за проучване на потенциала за 

социални иновации и практическо обучение за прототипиране и прилагане на 2 вече 

идентифицирани социални иновации за включване чрез заетост на трайно безработни. 

Предвижда се създаването на местни, регионални и международни партньорства за 

консултации, обмяна на опит и добри практики. 

Като резултат от проекта ще бъде изграден траен капацитет на компетентните служители на 

общинската администрация и социалните партньори за идентифициране, адаптиране и 

прилагане на социални иновации за включване на  уязвими групи, както и практически 

опит в изпълнение, който ще бъде приложим и в други региони, както и за други целеви 

групи. 

 

1.1. Цели на проекта 
  

 Обща цел на проекта: 

 Повишаване капацитета и ефективността на общинската администрация за 

изпълнение на социални дейности, чрез насърчаване на транснационално партньорство в 

областта на социалните иновации за включване на  уязвими групи. 

 Специфични цели: 

• Повишаване на институционалния капацитет на отговорните служители и 

социалните партньори в община Сърница за разработване и прилагане на социални 

иновации 

• Укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяната на опит, добри 

практики и модели в сферата на социалното включване 

• Пилотно прилагане на иновативни модели и практики за социално включване на 

уязвими групи в община Сърница. 
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Проектът стимулира и подкрепя иновациите, както и насърчава разпространението и 

трансфера на иновативни резултати в практиката. 

Планираните в рамките на проекта две социални иновации са ориентирани изцяло към 

повишаване капацитета на целевите групи по проекта, чрез въвеждане на изцяло нови 

подходи при работата им в сферата на социалното включване на уязвими групи. При 

трансфер на социалните иновации по проекта ще бъдат обхванати следните етапи: 

проучване на досегашните модели на работа и потенциала за приложимост на планираните 

социални иновации; пилотното им въвеждане и внедряване; оценка на изпълнението и 

устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействието им. 

 

1.2. Дейности и резултати от проекта 

 

 

Дейностите по проекта включват: 

Дейност 1: Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред 

социалното включване на  уязвими групи в община Сърница 

Дейност 2: Повишаване на капацитета на общинските служители за 

идентифициране, разработване и прилагане на социални иновации за включване на  уязвими 

групи. 

Дейност 3: Разработване на детайлни модели за адаптиране (трансфер) и пилотно 

прилагане на планираните социални иновации за социално включване на  уязвими групи. 

Дейност 4: Повишаване на капацитета на служителите на общината чрез пилотно 

прилагане на адаптираните социални иновации за включване на  уязвими групи. 

Дейност 5: Оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати. 

Дейност 6: Разпространение на постигнатите резултати 

Планираните резултати от изпълнението на проекта са най-общо както следва: 

• Повишен институционален капацитет на отговорните служители и социалните 

партньори в община Сърница  за разработване и прилагане на социални иновации 

• Създадено и укрепено транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, добри 

практики и модели в сферата на социалното включване 

• Пилотно приложени иновативни модели и практики за социално включване на 

уязвими групи в община Сърница 
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Постигането на конкретните резултати от изпълнението на отделните дейности и 

целите на проекта се разглежда по-долу в рамките на извършената оценка на изпълнените 

дейности и постигнатите резултати. 

1.3. Идентифицирани социални иновации 
 

Проектът стимулира и подкрепя иновациите, както и насърчава разпространението и 

трансфера на иновативни резултати в практиката. Планираните по проекта две социални 

иновации са ориентирани изцяло към повишаване капацитета на целевите групи по проекта 

чрез въвеждане на изцяло нови подходи при работата им в сферата на социалното 

включване на уязвими групи. 

Социална иновация 1: Повишаване капацитета на общинската администрация за 

социално включване на уязвими групи чрез осигуряване на заетост - създаване на горско-

стопански кооператив. 

Социална иновация 2: Повишаване капацитета и създаване на партньорство 

между общинските служители и други държавни институции за социално включване на 

уязвими групи – изграждане на специфични търсени умения у трайно безработни лица 
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2. Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред 

социалното включване на  уязвими групи в община Сърница. 

 

В рамките на дейност 1 бе извършен документален анализ  и анкетно проучване сред 

минимум 100 представители на целевата група  в общината за получаване на достоверна и 

адекватна информация за социалните услуги, предоставяни в община Сърница на уязвими 

групи. 

Извършен преглед на социалните услуги, предоставяни в община Сърница на  

уязвими групи. 

Идентифицирани  проблеми и добри практики в социалната дейност по отношение 

на уязвимите групи в общината. 

Извършена  оценка на прилаганите модели в социалната дейност по отношение на 

уязвими групи.  

Оценка приложимостта на планираните иновативни модели и добри практики в 

социалната дейност по отношение на уязвими групи.  

Направени  изводи и препоръки от осъществените оценки и идентификация.  

 

3. Резюмета на учебните и работни посещения при партньора 

 
3.1. Учебно посещение на ръководители и експерти от Община Сърница  в Италия, 

11- 16..02.2018 г. 

 

 Обща информация за конкретната дейност 

 Учебното посещение е извършено  в изпълнение на Дейност 2 от проекта 

„Повишаване на капацитета на общинските служители и социалните партньори за 

идентифициране, разработване и прилагане на социални иновации за включване на 

етнически и уязвими групи“. 

Дейност 2 включва организирането и провеждане на две 4-дневни учебни пътувания 

в Италия при партньора - Фондация “Халгартен-Франкети” - Учебен център “Вила 

Монтеска”. Пътуванията са осъществени за 6 дни (2 дни път и 4 учебни дни с по 10 

участници всяко - експерти и ръководители от общината и социалните партньори. Целта на 

пътуванията е експертите да се запознаят с тези и други модели на социално включване на 

етнически и съответно – уязвими общности, прилагани в Италия, като междувременно да 

бъде обменен опит и да се установят партньорства с подходящи организации. 

Програма на обученията  

Обучение  № 1 на екип от експерти от общинската администрация, общински съвет и 

социалните партньори в община Сърница, извършено в периода 11-16.02.2018 г. при 

следния дневен ред: 
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11.02.2018 г. – пристигане на участниците в гр. Кастело, област Перуджа 

Ден 1 - 12.02.2018 г. 

График Дейност  

09.30 – 10.45 Посещение и представяне на Вила Монтеска 

Запознаване с целите на обучителното посещение, детайлизиране на 

програмата  

10.45 -11.30 Кафе-пауза и трансфер 

11.30 -12.30 Посещение на център за професионално обучение. Запознаване с практиките 

за социално включване 

12.30- 15.00 Обяд и трасфер 

15.00 - 16.30  Градска Община Кастело, отдел за социално включване 

Запознаване със италианските политики за социално включване 

Дискусия относно организацията на социалните услуги в Градска община 

Кастело 

16.30 – 17.30  Посещение на гр. Кастело  

19.30 Вечеря, организирана от Фондация „Вила Монтеска“ 

 

Ден 2 -13.02.2018 г. 

График Дейност 

09.15 – 10.45 Посещение на кооператив: Италианският кооперативен А-модел  

Запознаване с италианската частна система за организация на социалното 

включване 

Дискусия относно организацията на частните услуги в Градска община 

Кастело  

10.45 -  11.30 Кафе-пауза и трансфер 

11.30 -  13.00  Посещение на център за професионално обучение 

Запознаване с италианската система за преквалификация на дългосрочно 

безработни лица и емигранти  

Дискусия относно организацията на услугите в региона „Долина на Горен 

Тибър“  

13.00 -  15.00 Обяд и трансфер 

15.00 -  16.30  Посещение на кооператив: Италианският кооперативен Б-модел  

Запознаване с италианската частна система за организация на дейностите 

по социалното включване 

Дискусия относно организацията на частните услуги в Градска община 

Кастело 
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16.30 -17.30 Посещение на Пинакотеката 

 

Ден 3 -14.02.2018 г. 

График Дейност  

09.30 – 10.30 Посещение на център за заетост  

Запознаване с италианската държавна система за борба с безработицата  

Дискусия относно организацията на услугите в региона „Долина на Горен 

Тибър“  

10.30 -  11.00 Кафе-пауза и трансфер 

11.00 -  13.00 Посещение на начално училище  

13.00 - 15.30 Обяд и трансфер до Перуджа 

15.30 -  17.00  Посещение на Областна управа Умбрия 

Развитие на местното управление в социалната област: новият социален 

план, политики и възможности, предлагани от Европейския социален фонд 

 

Ден 4 -15.02.2018 г. 

График Дейност  

09.30 – 11.00 Социално-икономическото въздействие на бежанците 

Дискусия относно организацията на публичните и частните услуги в 

областта „Долина на Горен Тибър“ 

11.00 -  11.50 Кафе-пауза и трансфер 

11.50 -  13.00 Най-добрите практики по проекти за социално включване с европейско 

финансиране 

13.00 - 14.30 Обяд във Фондация „Вила Монтеска“ 

14.30 -  16.30  Заключителна среща 

 

16.02.2018 г.  – отпътуване на участниците 

 

Основни резултати от посещението 

Основният резултат от посещението е запознаване на екипа от 10 експерти от 

общинската администрация, общинския съвет и социалните партньори в Община Сърница с 

моделите на социално включване на уязвими общности, прилагани в Италия, обмяна на 

експертен опит и установяване на работни контакти. 

Конкретните резултати са както следва: 

 Запознаване с публичния и частния модел на социално включване в Италия на 

етнически общности и уязвими групи 



 

 
BG05M9OP001-4.001; „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 
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 Запознаване с организацията на социалната дейност в италианска общинска 

администрация за включване на етнически общности и уязвими групи 

 Запознаване с конкретните дейности в италиански кооперации за включване на 

етнически и уязвими общности 

 Запознаване с конкретните дейности в центрове за квалификация, 

преквалификация и заетост. 

 

В италианската социална система основната роля е на социалните кооперации, които 

представляват стопански субекти, но които работят за интересите на обществото, а не само 

на учредителите си. Социалните кооперации са толкова широко разпространени (над 50 000 

в Италия) поради подкрепата, която получават, в т.ч.: 

 Призната стопанска правосубектност с ограничена отговорност, колективен 

управляващ орган от минимум 5 съдружници 

 Изпълняване на законовото изискване за подкрепа на уязвимите групи и тяхното 

включване 

 Преференции при обществени поръчки в социалния сектор 

 Данъчни преференции 

 Наличие на финансиране при изгодни условия 

 

Кооперациите в Италия са два вида – тип А и тип Б. Кооперациите тип А осигуряват 

социални, здравни и образователни услуги, а тези тип Б – осигуряват заетост за уязвимите 

групи – напр. хора с психически и физически увреждания, зависимости, проблеми в 

развитието и поведението и т.н., които са минимум 30% от заетите в кооперацията. 

Осигуровките на служителите, които са от уязвими групи в кооперацията, се поемат от 

държавата. 

По отношение на етническите групи, в Италия са налични многобройни етноси в 

последните години основно поради бежанската вълна.  Тяхното включване се осигурява 

при признат статут и нужди чрез целеви социални помощи от държавата, осигуряване на 

безплатно консултиране и насочване от центрове за заетост (бюра по труда), осигуряване на 

безплани курсове за изучаване на езика, квалификация и т.н. В образователната система не 

се създават отделни групи/класове от други етноси, а смесени такива.  

Изводи и препоръки по отношение на планираните социални иновации по 

проекта 

По отношение на социалните иновации, планирани по проекта, могат да бъдат 

направени следните изводи и препоръки: 

 Планирана Социална иновация 1:  Повишаване капацитета на общинската 

администрация за социално включване на уязвими групи чрез осигуряване на 

заетост - създаване на горско-стопански кооператив. 

 



 

 
BG05M9OP001-4.001; „Транснационални и дунавски 
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Предвижданият иновативен елемент е нова идея/модел за работа на общината и 

социалните партньори за социално включване на уязвими групи чрез осигуряване на 

заетост  посредством непредлаган до този момент  модел, чрез провеждане на специфични 

петдневни обучения по горско-стопанска дейност, поддържане и опазване на ресурсите, 

управление на кооператива, маркетинг на продукцията, вкл. дървен материал, горски 

плодове, билки, гъби, пчелни продукти, изделия от дърво и други, възможности за 

финансиране, както и чрез предоставяне на експертна подкрепа за учредяване и 

първоначален маркетинг на кооператива и продукцията. 

Включването на трайно безработни лица в стопанска инициатива от вида 

„кооператив“ може да подкрепи желанието на хора от уязвимите групи трайно да 

преодолеят произтичащата в резултат на трайната безработица бедност като начин на 

живот, като едно от най-важните условия е целите семейства да се включат в подкрепата за 

тази инициатива както при започването, така и при развитието на дейностите. Този модел 

дава възможност да се преодолява състоянието на безперспективност пред хората от 

уязвими групи, защото едно добро решение, което предлага споменатия модел, е 

системната работа, с която да се подкрепят и развият положителните качества на тези 

уязвими групи, за да могат сами да участват с действията си в разрешаването на своите 

проблеми. 

 

В резултат от извършеното посещение могат да бъдат направени следните 

препоръки: 

- Подходящо е да бъде използвана правната форма „кооперация“ съгласно  

нормативната уредба за организиране кооператив. Предимството, е че също е налична 

правосубектност, чрез сдружение на физически лица, което може да бъде разширявано при 

необходимост. Законодателството на Р. България, обаче не предлага преференции за 

подобни кооперации на представители на уязвими групи, с изключение на специализирани 

такива. 

 

 Планирана Социална иновация 2:  Повишаване капацитета и създаване на 

партньорство между общинските служители и други държавни институции за социално 

включване на уязвими групи – изграждане на специфични търсени умения у трайно 

безработни лица. 

Иновативният елемент е предлагането на нова социална услуга, чрез практическото 

осъществяване на придобиването на нови умения и компетентности  - обучения. Тъй като 

този елемент в предоставянето на социални услуги е очаквано ефективен и имащ 

положително въздействие, а предвиденият нов модел разчита на обучението в нови 

компетентности като централен елемент от осъществяването на социалната услуга, то може 

да се очаква с немалка степен на сигурност, че той може да се въведе относително успешно 

като модел в реализацията на социалните дейности в общината.  

 



 

 
BG05M9OP001-4.001; „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 
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3.2. Учебно посещение на ръководители и експерти  от Община Сърница в Италия, 

19-24.03.2018 г. 

 

Обща информация за учебното посещение 

 

Учебното посещение е  в изпълнение на Дейност 2 от проекта „Повишаване на 

капацитета на общинските служители и социалните партньори за идентифициране, 

разработване и прилагане на социални иновации за включване на уязвими групи“. 

Дейност 2 включва организирането и провеждане на две 4-дневни учебни пътувания в 

Италия при партньора - Фондация “Халгартен-Франкети” - Учебен център “Вила 

Монтеска”. Пътуванията са осъществени за 6 дни (2 дни път и 4 учебни дни с по 10 

участници всяко - експерти и ръководители от общината и социалните партньори. Целта на 

пътуванията е експертите да се запознаят с тези и други модели на социално включване на  

уязвими общности, прилагани в Италия, като междувременно да бъде обменен опит и да се 

установят партньорства с подходящи организации. 

Дневен ред на посещението 

 

Посещение № 2 на екип от ръководители от общинската администрация, общински съвет и 

социални партньори и експерти  в община Сърница, извършено в периода 19-24.03.2018 г. 

при следния дневен ред: 

 

19.03.2018 г. – пристигане на участниците 

 

Ден 1 - 20.03.2018 г. 

 

График Дейност  

09.30 – 10.45 Посещение и представяне на Вила Монтеска 

Запознаване с целите на обучителното посещение, детайлизиране на 

програмата  

10.45 -11.30 Кафе-пауза и трансфер 

11.30 -12.30 Посещение на център за професионално обучение. Запознаване с практиките 

за социално включване 

12.30- 15.00 Обяд и трасфер 

15.00 - 16.30  Градска Община Кастело, отдел за социално включване 

Запознаване със италианските политики за социално включване 

Дискусия относно организацията на социалните услуги в Градска община 

Кастело 

16.30 – 17.30  Посещение на гр. Кастело  
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Ден 2 -21.03.2018 г. 

График Дейност 

09.15 – 10.45 Посещение на кооператив: Италианският кооперативен А-модел  

Запознаване с италианската частна система за организация на социалното 

включване 

Дискусия относно организацията на частните услуги в Градска община 

Кастело  

10.45 -  11.30 Кафе-пауза и трансфер 

11.30 -  13.00  Посещение на център за професионално обучение 

Запознаване с италианската система за преквалификация на дългосрочно 

безработни лица и емигранти  

Дискусия относно организацията на услугите в региона „Долина на Горен 

Тибър“  

13.00 -  15.00 Обяд и трансфер 

15.00 -  16.30  Посещение на кооператив: Италианският кооперативен Б-модел  

Запознаване с италианската частна система за организация на дейностите 

по социалното включване 

Дискусия относно организацията на частните услуги в Градска община 

Кастело 

16.30 -17.30 Посещение на Пинакотеката 

19.30 Вечеря, организирана от Фондация „Вила Монтеска“ 

 

Ден 3 -22.03.2018 г. 

График Дейност  

09.30 – 10.30 Посещение на център за заетост  

Запознаване с италианската държавна система за борба с безработицата  

Дискусия относно организацията на услугите в региона „Долина на Горен 

Тибър“  

10.30 -  11.00 Кафе-пауза и трансфер 

11.00 -  13.00 Посещение на начално училище  

13.00 - 15.30 Обяд и трансфер до Перуджа 

15.30 -  17.00  Посещение на Областна управа Умбрия 

Развитие на местното управление в социалната област: новият социален 

план, политики и възможности, предлагани от Европейския социален фонд 
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съфинансирана от Европейския социален фонд 
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Ден 4 -23.03.2018 г. 

График Дейност  

09.30 – 11.00 Социално-икономическото въздействие на бежанците 

Дискусия относно организацията на публичните и частните услуги в 

областта „Долина на Горен Тибър“ 

11.00 -  11.50 Кафе-пауза и трансфер 

11.50 -  13.00 Най-добрите практики по проекти за социално включване с европейско 

финансиране 

13.00 - 14.30 Обяд във Фондация „Вила Монтеска“ 

14.30 -  16.30  Заключителна среща 

 

24.03.2018 г.  – отпътуване на участниците 

 

Основни резултати от посещението 

Основният резултат от посещението е запознаване на екипа от 10 ръководители и експерти  

от общинската администрация, общинския съвет и социалните партньори в Община 

Сърница с моделите на социално включване на  уязвими общости, прилагани в Италия, 

обмяна на експертен опит и установяване на работни контакти. 

Конкретните резултати са както следва: 

 Установяване на контакти и партньорства с организации в областта на 

социалните грижи и включване за обмяна на опит, информация, бъдещи 

съвместни дейности 

 Запознаване с публичния и частния модел на социално включване в Италия на 

етнически общности и уязвими групи 

 Запознаване с организацията на социалната дейност в италианска общинска 

администрация за включване на етнически общности и уязвими групи 

 Запознаване с конкретните дейности в италиански кооперации за включване на 

етнически и уязвими общности 

 Запознаване с конкретните дейности в центрове за квалификация, 

преквалификация и заетост. 

 

3.3 Осъществени работни контакти и изградени партньорства 

№ Организация Адрес Представител на 

срещите, длъжност 

1. Фондация 

“Халгартен-

Франкети” - 

Учебен център 

“Вила Монтеска” 

– партньор по 

Villa Montesca – Città di Castello 06012, 

Italy 

Тел.: +39-0758522185 

Факс: +39-0758521610 

Ел. поща: info@montesca.it 

Фабрицио Болдрини, 

Директор 

Николета Сузану, 

Ръководител проект 



 

 
BG05M9OP001-4.001; „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж“  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд 
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проекта 

2. Център за 

професионално 

обучение 

„Кавалоти“ 

Viale Aldo Bologni, 86, 06012 Città di 

Castello, Italy 

Тел.: +39-075 8521144 

Факс: +39-075 8520289 

Ел. поща: pgis02800v@istruzione.it 

д-р Марта Бориоси, 

Директор 

3. Градска община 

Чита ди Кастело 

Piazza Gabriotti 1, 06012 Città di Castello, 

Italy 

Тел.: +39-07585291 

Факс: +39-0758529216 

Ел. поща: 

comune.cittadicastello@postacert.umbria.it 

д-р Лучиана 

Басини,Съветник по 

социалните политики 

4. Кооперация „Ла 

Рондине“ 

Via Achille Grandi, 10/I, 06012 Città di 

Castello, Italy 

Тел.: +39-075.8520735 

Факс: +39-075.8553175 

Ел. поща: cooperativalarondine@email.it 

д-р Лучиано Веши, 

Президент 

5. Център за 

професионално 

обучение 

„Буфалини“ 

Via San Bartolomeo, Città di Castello 

06012, Italy 

Тел. +39-075.855.42.45 

Факс: +39-075.855.42.45 

Ел. поща: info@gobufalini.it 

д-р Марко Меничети, 

Директор 

6. Кооперация „Ил 

Полиедро“ 

Corso Vittorio Emanuele II, 40  

06012 - Città di Castello, Italy 

Тел. +39-075/8522655 

Факс: +39-075/8527574 

Сайт:  http://www.ilpoliedro.org 

д-р Алесандра 

Гаравани, Президент 

7. Център за заетост 

“Чентро пер 

л’Импиего“ 

Casa Verde, via MartiridellaLibertà, 20, 

06012 - Città di Castello, Italy 

Тел. +39-075-8553302 

Факс: +39-0758521600 

Ел. поща: 

lavoro.castello@provincia.perugia.it 

д-р Франка Спонтичия 

8. Начално училище 

„Сан Пио Х“ 

Via Nerio Moscoli, Città Di Castello 

06012, Italy 

Тел. +39- 075 855 9139 

Проф. Масимо 

Белардинели, 

Ръководител обучение 

9. Областна управа 

Умбрия 

Palazzo Broletto Via Mario Angeloni, 61 - 

06124 Perugia, Italy 

Тел. +39- 075.5041 

Факс: +39- 075.504.3509  

Ел. поща: 

 Алесандро 

Вестрели: 

Ръководител 

програмиране на 

социални дейности 
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regione.giunta@postacert.umbria.it  Беатрис Бартолини: 

Ръководител на 

социално и 

устройствено 

планиране 

 Паола Очинери: 

Ръководител на 

административен и 

финансов сектор за 

социално 

подпомагане 
 

 

 

4. Модел за прилагане на социалните иновации по проекта 

 
4.1. Социална иновация 1: Повишаване капацитета на общинската 

администрация за социално включване на уязвими групи чрез осигуряване на заетост - 

създаване на горско-стопански кооператив. 
 

Етапът на пилотно прилагане на модела на идентифицираната социална иновация 

включва описание на дейностите, които са изпълнени, човешки и материални ресурси,  

както и необходимите документални формати, ако е приложимо. 

 

Моделът на прилагане включва изпълнението на 4 дейности, както следва: 

 

Дейност 1 -  Провеждане на информационна кампания сред целевата група 

В рамките на тази дейност бе  организирана  и проведена информационна кампания, с 

отчитане на спецификите на целевата група и включва изпълнение на следните задачи: 
• Отпечатване на цветни плакати за информационните табла на сградата на Община 

Сърница, Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“ и др. - размер А3; 

• Отпечатване на информационна дипляна; 

• Излъчване на 4 информационни обяви в рамките на 2 седмици в местния TV канал; 

• Публикуване на 4 информационни карета в рамките на 2 седмици в регионален 

вестник. 

Целта на информационната кампания е повишаване на информираността сред 

посочената целева група, относно възможностите за участие в пилотното прилагане на 

социалните иновации, което ще позволи последващ подбор на участници, тяхното обучение 
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и подкрепа при пилотното прилагане на социалните иновации, като същевременно ще 

допринесе за повишаването на капацитета на служителите на Общинска администрация – 

Сърница и социалните партньори за прилагане на социални иновации за включване на  

уязвими групи. 

Дейност 2 - Осъществяване на подбор на участници 

В рамките на тази поддейност бе извършен подбор на минимум 7 участника, които 

ще бъдат подпомогнати в учредяването на  „горско-стопански кооператив”. 

Дейност 3. Организиране на специализирани обучения за членовете на горско-

стопанския кооператив 

В рамките на тази дейност, изпълнителятбе организирани и проведена   

специализирано 5-дневно обучение за подбраните членове на горско-стопански кооператив,  

по следните основни теми: 

 Обучение по горско-стопанска дейност; 

 Обучение по поддържане и опазване на ресурсите; 

 Обучение по управление на кооператива; 

 Обучение по маркетинг на продукцията, включително дървен материал, горски 

плодове, билки, гъби, пчелни продукти, изделия от дърво и други; 

 Обучение за използване на съществуващи възможности за финансиране. 

 

Дейност 4 – Изготвяне на учредителни документи 

В рамките на дейността се изготви проект на документи за учредяване на кооператив 

/учредителен протокол, устав и др./ 

 

 

4.2 Социална иновация 2: Повишаване капацитета и създаване на партньорство 

между общинските служители и други държавни институции за социално включване на 

уязвими групи – изграждане на специфични търсени умения у трайно безработни лица. 

 

Етапът на пилотно прилагане на модела на идентифицираната социална иновация 

включва описание на  дейностите, които са изпълнени материални ресурси, както и 

необходимите документални формати, ако е приложимо. 

Моделът на прилагане включва изпълнението на 2 дейности, както следва: 

Дейност 1: Провеждане на информационна кампания сред целевата група 

Отпечатване на цветни плаката за информационните табла на сградата на Община 

Сърница, Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“ и др; 

• Отпечатване на информационна дипляна – формат А4; 
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• Излъчване на 4 информационни обяви в рамките на 2 седмици в местния TV 

канал; 

• Публикуване на 4 информационни карета в рамките на 2 седмици в 

регионален вестник; 

 

Целта на информационната кампания е повишаване на информираността сред 

посочената целева група относно възможностите за участие в пилотното прилагане на 

социалните иновации, което позволи последващ подбор на участници, тяхното обучение и 

подкрепа при пилотното прилагане на социалните иновации, като същевременно ще 

допринесе за повишаването на капацитета на служителите на общинска администрация 

Сърница и социалните партньори за прилагане на социални иновации за включване на  

уязвими групи (трайно безработни лица) 

Дейност 2: Осъществяване на подбор на участници 

В рамките на тази дейност се извърши подбор на  15 трайно безработни лица, 

съгласно методологията, определена в Наръчника за прилагане на социалната иновация, за 

включване в  обучение за придобиване  специфични търсени умения  в областта на туризма, 

разработване на туристически продукти, управление и маркетинг. 

Дейност 3: Провеждане  на специализирани обучения за трайно безработни 

лица. 

В рамките на тази дейност се проведе   специализирано 5-дневно обучение на 15 

трайно безработни лица по следните основни теми: 

 Стартиране на самостоятелна заетост в областта на туризма; 

 Разработване на туристически продукти; 

 Проведено практическо обучение в периода 29.10.2018 год. – 23.11.2018 год.  

в Балнеохотел „Велниград”, гр. Велинград. 

 

5. Оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати по 

проекта 

 

 Цели на оценката 

Целта на конкретната дейност за оценка на постигнатите резултати е да проследи 

логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално 

изпълнение, съгласно следните параметри: 
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 Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната 

връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; 

 Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и 

постигнатите резултати по проекта; 

 Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на 

поставените цели, дейности и постигнати резултати. 

 

Резултати от оценката на извършените дейности и постигнатите резултати 

 Оценителен въпрос  - Доколко проектът отговори на вашите потребности? 

 

 

 

87% от респондентите считат, че проектът напълно е отговорил на техните 

потребности, а отговор „по-скоро да“ е даден от 13%. 

 

Оценка по Показател – връзка дейности - цели 

№ Показател за оценка Мерн

а 

един

ица 

Плани

рана 

стойно

ст 

Постиг

ната 

стойно

ст 

Изпълне

ние 
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2.1. Оценка на индикаторите за изпълнението на конкретните дейности 

Дейност 1 - Проучване и анализ на предизвикателствата и проблемите пред 

социалното включване на уязвими групи в община Сърница 

 Анкета сред 100 представители на целевите 

групи 

Бр. 100 138 138% 

 1-дневна кръгла маса с 20 участници Бр. 

участ

ници 

20 20 100% 

 Доклад с резултати от проучване Бр. 1 1 100% 

Дейност 2 - Повишаване на капацитета на общинските служители за 

идентифициране, разработване и прилагане на социални иновации за включване на 

уязвими групи 

 Проведени 4-дневни учебни пътувания Бр. 2 2 100% 

 Повишен капацитет на  ръководители и 

експерти на общинската администрация и 

социалните партньори от община Сърница 

Бр. 20 20 100% 

 Установени партньорства с италиански 

публични и частни организации за социални 

услуги 

Бр. 3 9 300% 

 Изготвени доклади с резултатите от 

пътуванията  

Бр. 2 2 100% 

Дейност 3 - Разработване на детайлни модели за адаптиране (трансфер) и пилотно 

прилагане на планираните социални иновации за социално включване на уязвими 

групи 

 Разработени модели за пилотно прилагане 

на социални иновации 

Бр. 2 2 100% 

 Изготвени наръчници за адаптиране и 

прилагане на планираните социални 

Бр.  2 2 100% 
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иновации  

 Идентифицирани потенциални участници за 

прилагането на социалните иновации – 

общо 

Бр. 20 20 100% 

Дейност 4 - Повишаване на капацитета на служителите на общината чрез пилотно 

прилагане на адаптираните социални иновации за включване на уязвими групи 

 Приложени пилотни модели за социални 

иновации 

Бр. 2 2 100% 

 Повишен капацитет за прилагане на 

социални иновации на представители на 

целевите групи 

Бр. 20 20 100% 

 Изготвени доклади с оценка на 

постигнатите резултати от приложените 

социални иновации 

Бр. 2 2 100% 

Дейност 5 - Оценка на изпълнените дейности и постигнатите резултати 

 Извършена оценка на изпълнените дейности 

и постигнатите резултати  

Бр. 1 1 100% 

Дейност 6 - Разпространение на постигнатите резултати 

 Организирана кръгла маса  Бр. 

участ

ници 

30 22 73% 

 Разпространени сборници с модели на 

социални иновации  

Бр. 30 30 100% 

 Разпространени иновативни практики в 

социалната дейност за етнически и уязвими 

групи 

Бр. 2 2 100% 

Дейност 7 - Организация и управление на проекта 
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 Създаден екип за управление на проекта Бр. 1 1 100% 

 Изготвен План за обществени поръчки Бр. 1 1 100% 

 Подготвени технически доклади и 

финансови отчети (бел. авт. - към момента 

на оценката – 2 междинни отчета по 

проекта) 

Бр. Не е 

дефини

рано 

2 100% 

Дейност 8 - Информация и комуникация за проекта 

 Откриваща и закриваща пресконференция с 

минимум 20 участника всяка 

Бр. 2 2 100% 

 Публикувана текуща информация на 

уебсайта на общината и партньора 

Бр. Не е 

посоче

но 

3 Н/П 

 Публикации в медиите – електронни, 

печатни, радио и телевизия 

Бр.  5 5 100% 

 Подготвени и разпространени дипляни за 

проекта 

Бр. 500 500 100% 

 Банер за събитията по проекта – кръгли 

маси и пресконференции 

Бр. 1 1 100% 

 Табела на проекта Бр. 1 1 100% 

 

 Оценителен въпрос – Доколко изпълнените дейности и резултати постигат 

поставените цели?  
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70% от респондентите считат, че изпълнените дейности и резултати пряко се отнасят 

към постигането на поставените цели, отговор „по-скоро да“ е даден от 20%, а 10% от 

участниците не могат да преценят връзката. 

 

5.3. Оценка по Показател – ефикасност и ефективност 

 

№ Показател за оценка Базова 

стойност на 

разхода, лв. 

Постигната 

стойност, лв. 

Изпълнение 

3.1. Оценка на ефикасността на изпълнение 

 Съотношение ресурси – 

резултати/продукти 

100 000 94 259 ~106% 

 

 

 Оценителен въпрос – доколко резултатите от проекта биха имали трайно 

въздействие? 
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77% от респондентите считат, че резултатите от проекта биха имали траен ефект, 

отговор „по-скоро да“ е даден от 13%, а 10% не могат да преценят въздействието или 

трайността му. 

6. Заключение 

Констатации 

 Планираните цели и очакваните резултати на проекта са постигнати, като 

потребностите на целевата група са напълно удовлетворени 

 Заложените дейности имат пряка връзка с постигнатите цели и резултати. 

 Изпълнените дейности са били ефективни, а направените разходи за човешки и 

материални ресурси са по-ефикасни в сравнение с изчислената базова стойност.  

 

Препоръки 

Мерките, които Община Сърница може да предприеме, за да гарантира 

устойчивостта на резултатите от проекта са следните: 

 Поддържането на адекватен човешки ресурс за управление на социалните дейности 

на общината, с осигуряване на подходящи условия на труд и възможности за 

квалификация 

 Осигуряване на управлението на въведените социални иновации съгласно 

предписанията на изготвените наръчници за прилагане и по-специално 

извършването на периодичните оценки на изпълнението 

77%

13%

0% 0%

10%

Доколко резултатите от проекта биха имали 

трайно въздействие?

Да По-скоро да По-скоро не Не Не мога да преценя
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 Поддържане на взаимодействието между институциите, национални и 

международни партньорства, обмяна на опит и добри практики, други иновативни 

решения в социалната област. 



 

 

 


