
         УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН: 
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          ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БУРГАС – 

БЕНЕФИЦИЕНТ 

по 

        Договор ЦА 12-22-8/ 19.07.2013 г. 
                                                              

                                                         ПРОЕКТ: 

 

’’КОМПЕТЕНТНИ, ЕФЕКТИВНИ И МОТИВИРАНИ  

     ЗА   РАБОТА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУРГАС’’ 
 

 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
                                               

 

  ПРОЕКТЪТ 



  ПРОЕКТЪТ 

          Приоритетна ос ІІ  

       “Управление на човешките ресурси” 

      Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна                        

държавна администрация” 

 

 

        Обща стойност на проекта: 81 660, 00 лева 

        Продължителност на проекта :12 месеца 
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  ЦЕЛИ 

Повишаване на 
уменията и 

компетентността 
на служителите 
чрез обучение в 

страната. 

Повишаване на 
квалификацията на 

служителите в 
сферата на тяхната 

компетентност и 
индивидуален 

потенциал 

Повишаване 
мотивацията и 

уменията за 
работа в екип 

Развитие на 
социалните 
умения на 

служителите 

Повишаване на 
ефективността на 

работа 
администрацията 



5 

  

 

 

Целеви групи: 

Служителите от областна администрация Бургас 
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
 

  
Дейност 1: Оперативно управление, отчетност, 

провеждане на тръжни процедури.  

 

Дейност 2: Идентификация и актуализация на 

заявените от служителите специализирани обучения и 

подготовка на програма за обучения по проекта 

 

Дейност 3: Организация и провеждане на обучения за 

професионално развитие от каталога на ИПА. 

 

Дейност 4: Организация и провеждане на 

специализирани обучения в страната извън каталога на 

ИПА 
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 
 

  
Дейност 5: Организация и провеждане на чуждоезиково обучение 

- специализиран базов курс по английски език, ниво начинаещи и 

надграждащо ниво 

 

Дейност 6: Организация и управление на изнесено обучение за 

повишаване на компетентности за подобряване на комуникацията 

и работа в екип 

 

Дейност 7: Създаване на бази данни в страницата на електронен 

обмен на Областна администрация Бургас с материали и казуси 

от проведените обучения.  

 

Дейност 8 : Дейности за информация и публичност- встъпителна 

пресконференция, публикации е медиите, рекламни материали 
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ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

ЗА 51 СЛУЖИТЕЛИ НА 

ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БУРГАС 
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ОБУЧЕНИЕ БРОЙ 

СЛУЖИТЕЛИ 

Системи за управление на информационната сигурност на 

административното звено 

1 

Специфика на междукултурните комуникации  6 

Административно обслужване 2 

Административна стилистика 5 

Връзки с обществеността 2 

Основни производства по АПК 6 

Организационно развитие. Управление на промяната 9 

Управление на собствеността 9 

Стратегически мениджмънт в държавната администрация 3 
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ОБУЧЕНИЕ БРОЙ 

СЛУЖИТЕЛИ 

Комуникационна стратегия – разработване и план за реализиране 2 

Практически умения за ефективни комуникации 1 

Устройство на територията – политика и управление 3 

Правна уредба и прилагане на ГПК (за юристи)  9 

Обмен на данни между MS Excel и MS Word 3 

Одитна дейност на публичните финанси 1 

Правна уредба и прилагане на ГПК (за неюристи)  2 

Електронни таблици с MS Excel 5 

Презентационни умения. MS Power Point 7 

Комуникативни умения на немски език 2 
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ИЗНЕСЕНО МОТИВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 

В ГРАД ЛОВЕЧ 
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15 

  

ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

                          1. Брой служители, преминали обучението-51 

човека. 

                         2. Повишена  професионална  компетентност на                

служителите за по-ефективно изпълнение на задълженията. 

3.    Повишена мотивацията на служителите. 

4.    Намаляване на текучеството. 

5. Подобряване на координацията между отделните отдели, 

административното обслужване и управление на човешките ресурси. 

6.  Придобитият опит и подобрената координация между отделите 

след проведеното обучение за повишаване на компетентностите  

дава  възможност за професионално развитие и израстване на 

служителите в Областна администрация Бургас. 
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БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


