
 
                                                                                                             

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МРЕЖА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ МЕЖДУ ОБЩИНА ВАРНА, 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ДЕПАРТАМЕНТ НОР, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ И ОБЩИНА 

ДОРДРЕХТ, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № 10-25-28/23.02.2012 г. 

 

Обща цел на проекта 

Повишаване капацитета за ефективно управление на човешките ресурси в общинска 

администрация на община Варна чрез имплементиране на опит и добри практики от сходни 

административни структури на държави членки на ЕС.  

Специфични цели  

 Проучване и анализ на опита и добрите практики в управлението на човешките ресурси в 

администрациите партньори по проекта. 

 Обучение за и прилагане на добри практики в общинска администрация на община Варна. 

 Институционализиране на изградените връзки за обмен на знания, умения, опит и добри 

практики чрез създаване на транснационална мрежа (Консултативен център) за развитие на 

човешкия ресурс в администрациите партньори по настоящия проект. 

 

Извършени дейности по проекта 

 Проведено е едно работно посещение на представители на Община Дордрехт и регионална 

администрация на Департамент Нор в периода 24-28 юни 2012 г. в Община Варна, с основна 

цел - запознаване на експертите със структурата, функциите и ролята на звената за управление 

на човешките ресурси в администрацията на Община Варна, включително в петте районни 

администрации. В работното посещение участие взеха по пет ключови експерти от 

партньорските администрации, ангажирани в сферата на управлението на човешките ресурси. 

 Проведени са две работни посещения и два семинара на представители на Община Варна в 

административните-партньори по проекта - Департамент Нор, Република Франция и община 

Дордрехт, Кралство Нидерландия. 

 В периода 27-31.05.2013 г., 15 представителя на администрацията на Община Варна, 1 

координатор и 1 преводач посетиха гр Дордрехт, Кралство Нидерландия. Програмата на 

работното посещение и семинара включваше работни срещи на теми, свързани с  Управление на 

човешките ресурси – проекти, системи, политика, регламентации; обучения; средства за 

мотивация на служителите; услуги, предоставяни на служителите и гражданите в Община 

Дордрехт; изграждане на лидерски умения у служителите и др.  

В периода 10-14.06.2013 г. бяха организирани работно посещение и семинар в гр.Лил, 

Департамент Нор, Франция за 15 представителя на администрацията на Община Варна, 1 

координатор и 1 преводач. Участниците се запознаха със структурата на Департамент Нор като 

част от администрацията на Република Франция; основните дейности на отдел Човешки 

ресурси; системите за УЧР в Департамент Нор - подбор на персонал, обучения, оценяване и 

заплащане; условията на работа и отсъствие от работа; мотивация; услугите, предоставяни на 

служителите на Департамента и гражданите и др. 

 

 Изготвен е „Правно-икономически анализ на конкретни добри практики за прилагане на 

политики в областта на УЧР в общинска администрация Варна” 

 

 Проведени са два стажа за ръководни служители от общинска администрация на община Варна 

в партньорските администрации, с цел повишаване на капацитета за управление на човешките 

ресурси в общинска администрация на Община Варна. 

Първият стаж се осъществи в периода 17-31.07.2013 г. в гр.Дордрехт, Кралство Нидерландия, а 

вторият - в периода 4-18.09.2013 г. в гр.Лил, Департамент Нор, Франция. Във всеки един от 

стажовете взеха участие по трима представители на администрацията на Община Варна. 

По време на двата стажа са разгледани теми, свързани с: развитие на лидерски качества у 



„Този документ е създаден в рамките на проект “Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество 

в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, 

Република Франция и Община Дордрехт, Кралство Нидерландия”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП 

„Административен копоцитет”2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието 

на публикацията се носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПАК.” 

директорите/ ръководителите (включително признаване на заслугите на служителите); 

Ръководителят като лидер - формулиране на петте вида власт на всеки ръководител; 

Образованието – приоритет на мениджмънта и постоянната грижа за повишаване на 

професионалния капацитет; Провеждане на въвеждащо обучение на новопостъпили служители; 

Методи за оценяване; Оценяване на служителите, възможности за йерархично израстване и 

мобилност; Зависимости – превантивни мерки, ролята на ръководителя и колегите; Насърчаване 

на комфорта и качеството на живот в полза на здравето; Финансиране в „Образованието” в 

Департамент Нор; Изграждане на екип – принципи на създаването на екип и методи за 

управление на екип; системно развитие на хуманистичния подход на управление в отговор на 

стреса на работното място. 

 

 Проведен е Семинар за представяне на избраните три добри практики от Община Дордрехт и 

Департамент Нор за трансфер в община Варна, както и провеждане на дискусия във връзка с 

възможните казуси при осъществяване на трансфера им, 23-24.09.2013 г., гр.Варна. По време на 

семинара бяха представени избраните добри практики от Община Дордрехт и Департамент Нор 

за трансфер в Община Варна, а именно:  

 „Стимулиране на лидерско поведение у ръководителите (включително и адекватно 

„разпознаване“ на показаното от подчинените изпълнение“. 

 „Въвеждащо обучение на новопостъпили служители“. 

 „Управление на изпълнението и оценка на степента на трудово изпълнение на задачите (в 

т.ч. даване на обратна връзка на подчинените)  

 

 Проведена е Конференция на тема: „Изграждане на консултативен център и платформа по 

управление на човешките ресурси”, 25-26.09.2013 г., гр.Варна. На конференцията бяха 

представени: резултатите от досегашното сътрудничество между община Варна и партньорите 

по проекта – Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство 

Нидерландия; Учредителен акт за създаване на партньорска мрежа за междурегионално 

сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси, както и Платформа за 

продължаване на сътрудничеството между партньорските администрации и последващи 

действия/ инициативи за институционализиране и устойчивост на партньорската мрежа в 

областта на управлението и развитието на човешките ресурси. 

Постигнати резултати 

 Изготвен правно-икономически анализ на конкретна добра практика/практики за прилагане на 

политики в областта на УЧР в общинска администрация Варна. 

 Идентифицирани подходящи за бързо въвеждане добри практики за прилагане на политики в 

областта на УЧР в общинска администрация Варна. 

 Споделен опит при  реализиране на политики за развитие на човешките ресурси в държавната 

администрация с партньорите по проекта. 

 Осъществен трансфер да добри практики при провеждане на политики при провеждане на 

политики по УЧР и тяхното институционализиране чрез: 

 Изготвени нормативни актове: вътрешни правила и процедури, инструкции за прилагането им; 

 Изготвени наръчници/справочници в помощ на експертите за прилагането на нормативните 

актове. 

 Повишен капацитет за управление на човешките расурси в общинска администрация на 

Община Варна чрез проведено специализирано обучение на ключови експерти от 

администрацията за провеждане на политиките, трансферирани като добри парктики от 

партньорските администрации. 

 Изготвен и подписан Учредителен акт за създаване на партньорска мрежа. 

Продължителност на проекта - 21 месеца 

23.02.2012 - 23.11.2013 г. 

Бюджет на проекта: 349 515 лева (100% безвъзмездна финансова помощ). 

Статус на проекта - Приключил. 


