
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“
Приоритетна: ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”
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Проект

“ПОДОБРяВАНЕ НА ПРОфЕСИОНАлНАТА 
КВАлИфИКАЦИя НА СлУжИТЕлИТЕ 

НА ОБщИНА БЕлОГРАДчИК”
Договор А12-22-45 от 22.04.2013 г

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на 
професионалната квалификация на служителите на община Белоградчик”, 

договор с рег. №: А12-22-45 от 22.04.2013 г.., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 

2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стойност на проекта: 88 769,32 лв.
Продължителност: 12 месеца 
Начална дата – 22.04.2013 г.
Крайна дата – 22.04.2014 г.



Постигнати резултати:
По дейност 1 Организация и управление на проекта.

• Ефективно управление на проекта
• Проведена процедура за избор на външен/ни изпълнител/и 
• Предадени междинни доклади и искания за плащане в срок
• Извършена верификация на направените разходи

По дейност 2 Чуждоезиково обучение.
• Обучени общо 37 служители на Общинска администрация – Белоград-

чик по английски език нива 1, 2 и бизнес английски
• Сертификат за успешно преминало  обучение – 37 бр. 

По дейност 3 Обучение за работа с хора в неравностойно положение 
• Обучени общо 7 служители на Общинска администрация, по жестоми-

мичен език - 3 и по брайлова азбука - 4.
• Сертификат за успешно преминало  обучение – 7 бр.

По Дейност 4 Обучение по  работа с програмни продукти и системи
• Обучени общо 13 служители на Общинска администрация за работа с 

Microsoft office 10  и бази данни
• Сертификат за успешно преминало  обучение – 13 бр.

По дейност 5 Обучение по делова кореспонденция
•  Обучени общо 7 служители на Общинска администрация по делова 

кореспонденция и получили сертификат – 7 бр. 

По дейност 6 Обучение за управленски умения 
• Обучени общо 45 служители на Общинска администрация за управлен-

ски умения 
• Сертификат за успешно преминало  обучение – 45 бр.

По дейност 7 Групови обучения за екипна ефективност и лидерство
• Проведени 2 обучения по лидерство и екипна ефективност
• Обучени 50 служители
• Подобрена върешноекипна среда

По дейност 8  Информация и публичност 
• Организирани и проведени две пресконференции;
• Отпечатани 200 листовки за проекта;
• Публикувани обучителни материали от проекта на Интернет страница-

та на община Белоградчик. 

Общата цел: 
Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община 
Белоградчик. Специфична цел: Повишаване на професионалните 
умения на служителите на община Белоградчик за изпълнение на 
служебните им задължения.

Основни дейности:

Дейност 1  Управление на проекта; 

Дейност 2 
  Чуждоезиково обучение – 
  Нива 1, 2 и бизнес английски по 100 учебни часа; 

Дейност 3 
  Обучение за работа с хора в неравностойно положение - 
  Обучение по Брайлова азбука и жестомимичен език, 
  по 40 учебни часа ;

Дейност 4 
  Обучение по работа с програмни продукти и системи - 
  работа с Microsoft office 10  и бази данни, по 40 учебни часа ;

Дейност 5  Обучение по делова кореспонденция – 80 учебни часа;

Дейност 6 
  Обучение за управленски умения – 3 модула 
  „Стратегически мениджмънт в държавната администрация“,  
  „Организационно развитие и управление на промяната“ и 
  „Публичен имидж - елемент на доброто управление“, 
  осъществява се от ИПА;

Дейност 7 
  Групови обучения за екипна ефективност и лидерство - 
  теми организационна култура, ефективни управленски 
  стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни 
  ситуации, как да работим ефективно с колегите, 
  приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето,  
  методи за самооценка и повишаване 
  на личната ефективност и др.

Дейност 8  Информация и публичност.


