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Експерти в действие 

Оперативна програма „Административен капацитет” 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO002/13/2.2-11 

„Компетентна и ефективна държавна администрация” 
 

Проект “Общинска администрация Полски Тръмбеш –  

съвременна и компетентна” 
 

На 18 септември 2014 год., в Община Полски Тръмбеш се проведе Информационна среща във 

връзка с финализиране на Проект "Общинска администрация Полски Тръмбеш – съвременна и 

компетентна",  по Договор  № 13-22-50/02.01.2014 г., сключен между Община Полски Тръмбеш и 

Министерство на финансите, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

«Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

Проектът, който е на обща стойност 87 244,44 лв., се изпълнява от Община Полски Тръмбеш. 

Продължителността му е 9 месеца – от 2 януари до 2 октомври 2014 год. 

 

 

 

 

Целева група са служителите на Общинска администрация Полски Тръмбеш. 
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Цели на проекта: 

Обща цел – Повишаване капацитета на общинските служители в Община Полски Тръмбеш за 

по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните си задължения. 

Специфични цели: 

◊ Укрепване капацитета на общинските  служители чрез придобиване на ключови 

компетентности за ефективно и качествено изпълнение на професионалните задължения. 

◊ Усъвършенстване на професионалните умения на общинските служители в Община Полски 

Тръмбеш. 

◊ Оптимизация на разходите, свързани с обучение и повишаване на квалификацията на 

служителите. 

 

Дейности по проекта: 

1. Организация и управление на проекта.  

2. Обучения в Института по публична администрация: „Работа с електронно подписани 

документи”, „Методи и техники за прозрачна администрация” и „Изграждане на публичен имидж”.  

3. Обучения по Ключови компетентности: „Изграждане на умения за работа с нормативни 

документи”, „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от 

уязвимите групи” и „Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”.  

4. Осигуряване на информация и публичност по проекта. 

 

Обучения към Института по публична администрация: 

1. "Изграждане на публичен имидж". Обучението бе с продължителност 16 часа, проведе се на 4 

и 5 март 2014 година. В него бяха включени 4 служители от Общинска администрация Полски 

Тръмбеш, които получиха Удостоверения от ИПА за успешното завършване. Целта на 

обучението е подобряване на уменията за вербална и невербална комуникация, за формиране 

на умения за поведение при общуване с различни целеви публики и справяне в кризисни 

ситуации. 

 

2. "Работа с електронно подписани документи". Обучението се проведе на 21 март 2014 г. Бяха 

обучени 4 служители от Общинска администрация. Целта на обучението е изграждане на знания 

и практически умения за работа с електронно подписани документи. За успешното завършване 

на курса служителите получиха Удостоверения.  
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3. "Методи и техники за прозрачна администрация". Целта на обучението е усвояване на знания 

за подходите и формите на практическата реализация на принципа на прозрачност и откритост в 

дейността на администрацията. Обучението, се проведе на 14 април 2014 г., а участниците 

получиха Удостоверения за успешно завършен курс от Института по публична администрация. 
 

Обучения по ключови компетентности: 

1. На 11, 12 и 13 юни 2014 год. в Курортен комплекс ”Боровец” се проведе обучение на тема: 

„Изграждане на умения за работа с нормативни документи”. 

В резултат на проведеното обучението бяха обучени 40 служители на Общинска 

администрация Полски Тръмбеш.  

Обучението предостави възможност за придобиване на умения за бърза и точна работа с 

нормативни документи: 

◊ знания за основните нормативни документи; 

◊ умения за разпознаване на основни правни норми; 

◊ умения за разпознаване на атрибутите на нормативните документи; 

◊ служителите повишиха знанията и уменията си в съответствие със заложените цели; 

◊ обучените подобриха уменията си за прилагане на основните правни норми при конкретни 

ситуации. 

Всички участници получиха Сертификати за успешното завършване на обучението. 
 

2. На 23, 24 и 25 юни 2014 год. в гр. Несебър се проведе обучение на тема: „Ефективно 

взаимодействие на служителите от месната администрация с хора от уязвимите групи”. 

Обучени са 30 служители на Община Полски Тръмбеш.  

В резултат на проведеното обучение: 
◊ участниците придобиха знания за специфичните потребности и културни особености на 
гражданите; 

◊ във всеки от участниците са изградени допълнителни модели за толерантно и конструктивно 

общуване; 

◊ изграден е мотивационен механизъм за повишаване ефективността на работа и степента на 

удовлетвореност; 

◊ усвоени са общи принципи и добри практики при администриране на хора от уязвимите групи. 

Всички получиха Сертификати за успешното завършване на обучението. 
 

3. На 16, 17 и 18 юли 2014 год. в гр. Банско се проведе обучение на тема: „Успешният екип – 

създаване, мотивиране и развитие”. 

Успешно завършили обучението и получили Сертификати са 30 общински служители.  
Целта на проведеното обучение е постигане на по-добра организация и ефективност на 

административните процеси чрез: 
◊ създаване на успешни екипи и по-добро управление на личностните ресурси; 
◊  установяване потенциала, мотивиране и развитие на екипа. 
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Осигуряване на информация и публичност по проекта  
Дейността е необходима за популяризиране на проекта, неговите дейности, очакваните 
резултати, финансовия принос.  
   При изпълнението на настоящия проект бяха: 
   ◊ проведени две информационни срещи: начална, за представяне пред обществеността на 
целите, дейностите и очакваните резултати и заключителна, целяща представяне на 
постигнатите резултати; 
   ◊ извършени 6 публикации на официалната интернет страницата на Община Полски 
Тръмбеш; 
   ◊ подготвени и отпечатани 1000 брошури, представящи проекта и постигнатите от него 
резултати; 
   ◊ изработени 500 бр. семинарни папки и 500 рекламни химикали за популяризиране и 
публичност на проекта; 
   ◊ изработена информационна табела, популяризираща дейността и финансовата подкрепа на 
Европейския съюз.  
 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 
◊ Проведени 6 броя обучения; 
◊ Обучени 112 служители 
◊ Получени 112 сертификата за обучения. 
 
 


