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Във връзка с реализиране на проект „Общинска 

администрация Полски Тръмбеш – съвременна и компетентна”, 

изпълняван 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, в изпълнение 

на дейност 2 "Обучения в Институт по публична администрация", 

бяха обучени служители от Община Полски Тръмбеш по 3 

направления: 

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 – Заместник кметове, 

юрисконсулт и Нач. отдел "СПОК", 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, Дирекция "БФ и АД". Целта на 

обучението бе изграждане на знания и практически умения за 

работа с електронно подписани документи. За успешното 

завършване на курса служителите получиха Удостоверения.  

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, в 

което бяха включени служители от Дирекции "БФ и АД" и 

"УТ, ОС и РП" се проведе на 14 април 2014 г. Участниците в 

обучението получиха Удостоверения за успешно завършен 

курс от Института па публична администрация. 
 


