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Цел: Основната цел на възложената обществена 
поръчка е по-доброто усвояване на средствата от 
Структурните и Кохезионния Фондове (СКФ), чрез 
укрепване капацитета на регионалните и местни власти 
(РМВ).  
 

Дейности:  
Възложената обществена поръчка включва две 
основни дейности:  

 Организиране и провеждане на обучения за 
обучители, по шест теми: юридически въпроси; 
финансови въпроси; публичност и информация; 
управление на проекти; Цел 3 на Кохезионната 
политика на ЕС – Европейско териториално 
сътрудничество, включително Европейските 
обединения за териториално сътрудничество; 
публично-частно партньорство. 
 

 Организиране и провеждане на 144 обучения на 
територията на цялата страна за експертите на 
регионалните и местни власти по хоризонталните 
въпроси в контекста на усвояване на средствата  
от Структурните и Кохезионния фондове, по 
програмите от Цел 3 на Кохезионната политика 
„Европейско териториално сътрудничество“, за 
Европейските обединения за териториално 

сътрудничество и за публично-частно 
партньорство.  

Обученията са проведени в шест специализирани 
обучителни модула, както следва: юридически въпроси; 
финансови въпроси; публичност и информация; 
управление на проекти; Цел 3 на Кохезионната 
политика на ЕС – Европейско териториално 
сътрудничество, включително Европейските 
обединения за териториално сътрудничество; 
публично-частно партньорство.  

Екипът на Дикон Груп изцяло отговаря за 
организацията и управлението на шестте обучителни 
модула, и предоставя експертен опит при 
провеждането на обученията по модулите за 
финансови въпроси, управление на проекти, Цел 3 на 
Кохезионната политика и публично-частно 
партньорство.  
 

Изпълнение:  
В качеството си на водещ партньор, Дикон Груп се 
ангажира с цялостното управление и организация на 
дейностите, свързани с поръчката, изпълнението, 
мониторинга, анализ на удовлетвореността, 
координация и комуникация с Възложителя и 
заинтересованите страни.  

Работата стартира с цялостен анализ на 
потребностите от обучение, очакванията и интересите 
на представителите на регионалните и местни власти, 
по всеки един от предвидените обучителни модули.  

В резултат на Дейност 1, през февруари 2011 г. са 
обучени 36 обучители, представители на местните и 
регионални власти. Обучителите са подбрани с 
помощта на специфична процедура, разработена за 
осигуряване на адекватен подбор на местни експерти, 
обхващащи областите на шестте обучителни модула. 
Нещо повече, изграждането на капацитета на 
обучителите е гарантирано и чрез прякото им участие 
като гост-обучители в обученията, проведени по 
Дейност 2. 

Обучителните сесии от Дейност 2 са организирани в 
три сезона – пролет 2011, есен 2011 и зима 2012. 
Дейност 2 включва 144 обучения за 2 880 
представители на регионалните и местни власти. 

Директната комуникация и индивидуалния подход към 
всеки обучаван е ключът към успешните резултати и 
гаранция за качество на услугата, и удовлетвореност 
на бенефициентите. За осигуряване на адекватен 
анализ на нивото на удовлетвореност, екипът на Дикон 
Груп разработва подробна методика за оценка на 
удовлетвореността и напредъка по всеки обучителен 
модул. 


