
 

  

„ОБЩИНА ВАРНА – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-143/21.08.2014 г. 

Оперативна Програма „Административен капацитет”  

Обща цел на проекта 

Повишаване знанията и уменията на общинските служители за ефективно и качествено 

изпълнение на служебните задължения. 

Специфични цели  

1. Повишаване квалификацията на служителите в община Варна чрез обучения 

2. Повишаване мотивацията на общинските служители за компетентно и резултатно 

изпълнение на задълженията 

Целева група: 

Общинска администрация на Община Варна 

Основни дейности по проекта са:  

1.Обучаване на служители в Института по публична администрация: 

1.1.Процедури за предоставяне на услуги и тяхното моделиране.  

По време на обучението служителите са запознати с техниките за управление на данни, 

информационни услуги и работни процеси; 

1.2.Оперативна съвместимост - изисквания и реализация. 

У ръководните кадри са изградени основни управленски професионални умения за 

прилагане на Закона за електронното управление; 

1.3.Електронни документи и електронен подпис. 

Обучените служителите са придобили умения за работа, с електронно подписани 

документи. 

2.Обучения за придобиване на ключови компетентности; 

2.1.Комуникативни и презентативни умения.  

Организирано е обучението и в него са включени 40 служители от всички нива на 

административната структура; 

2.2.Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна 

принадлежност и идентификация. 

На изнесено обучение са обучени общо 40 служители; 

2.3.Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от 

уязвимите групи. 

Обучени са 20 служители, осъществяващи административното обслужване в общината и 

работещи с хора от тези групи; 



2.4.Лидерски умения и екипна ефективност.  

Обучени са 40 служители от общинската администрация; 

2.5.Интеграция на малцинствата и ролята на общинските служители за реализирането на 

интеграционните процеси.  

Обучени са 20 служители от общинската администрация. 

3.Обучение в сферата на прилагане на Компютърните технологии в административната 

дейност. 

Обучението включва теми, свързани с усъвършенстване уменията за работа с 

електронни таблици, пренасяне на информация, придобиване на умения за работа с 

формули,  форматиране, анализиране на данни. Същото е насочено към служителите от 

общинска администрация, които имат необходимост от усъвършенстване на компютърни 

умения за подобряване ефективността на работа.  

4.Чуждоезиково обучение. 

4.1.Обучение по английски език – Ниво А1.  

Продължителност - 100 учебни часа - обучени 15 служители на ниво за начинаещи;   

4.2.Обучение по английски език – Ниво А2.    

Продължителност - 100 учебни часа - обучени 15 служители на ниво за            

напреднали;  

5.Информация и публичност - Информиране на обществеността за целите, дейностите, 

очакваните резултати от проекта, популяризиране приноса на европейските структурни 

фондове. 

Постигнати Резултати: 

- Проведени са 3 бр. обучения към ИПА. Обучени 10 служители. Издадени са 10 бр. 

сертификата. 

- Проведени са 5 бр. обучения, 160 обучени служители, издадени са 160 бр.  

сертификата. 

- Проведено е 1 обучение за 15 служители от общинска администрация, които са 

получили сертификати за съответното обучение. 

- Проведени са 2 бр. обучения за 30 служители, които са получили сертификати. 

Продължителност на проекта:   

15 (петнадесет месеца) от 21.08.2014 г. до 21.11.2015 г. 

Изразходвани средства - 92 408 лв.  

 

Статус на проекта: Приключен. 


