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Период на изпълнение 18.04.2013г. - 18.04.2014г.

Община Перник
 

ПРОЕКТ

„ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК 

ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА”

http://www.opac.government.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Ад ми нистративен 
капацитет 2007 - 2013 г.” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд



Цели на проекта: 

Общата цел на проекта е по-ефективно и ефикасно изпълнение 
на задълженията на служителите на общинска администрация 
Перник чрез участие в обучения за повишаване на професионалната 
компетентност.

Специфични цели:

 Да се повиши компетентността 
на служителите на общинска 
администрация Перник за работа 
със съвременни ИКТ чрез участие 
в обучения;
 Да се повиши компетентността 
на служителите на общинска 
администрация Перник в областта 
на административното право и 

административните режими чрез участие в обучение
 Да се подобри комуникацията и взаимодействието и между 

служителите в Община Перник и управлението на дейността на 
служителите чрез участие в обучения;

 Да се гарантира устойчивост на резултатите на проекта посредством 
дейности за информация и публичност с оглед ангажираност на 
целевата група и широката общественост.

Целева група: 

Настоящият проект е на-
со чен към служители на ръ-
ководни и експертни позиции 
в администрацията на Община 
Перник, като се предвижда 
проектните дейности да обхванат 
голяма част от служителите от 
всички административни звена.



Очаквани резултати: 

 Осигурено ефективно и качествено изпълнение на проект 
„Повишаване на професионалната компетентност на служителите 
на общинска администрация Перник за по-ефективно и ефикасно 
изпълнение на задълженията”;

Повишена компетентност на служителите на общинска администрация 
за работа: 

 с ‘MS Excel’;
 с ‘MS PowerPoint’;
 с ‘MS Project’;
 с електронно подписани 

документи.;
 в областта на ад ми-

нистративното право 
и осъществяване на 
ефе ктивен контрол 
по установяване и 
прилагане на адми-
нистративните ре жими;

 повишени умения за 
вътрешна кому никация;

 повишена компетентност за делова комуникация и етикет;
 изградени практически умения за извършване на анализи, 

аргументиране и убеждаване;
 усъвършенстване на ръководни служители в сферата на 

Стратегическия мениджмънт в държавната администрация;
 повишена компетентност за управление на промяната, времето и 

стреса;
 повишена компетентност в сферата на управление на конфликтите и 

техники за разрешаване на проблеми;
 Осигурена информираност на целевата група и жителите на община 

Перник за целите на и резултатите от проекта и спазени изисквания 
на Оперативна програма “Административен капацитет 2007-2013 г.” 
за визуализация на проекта и дейностите.



Дейности, предвидени за изпълнение в проекта: 

Дейност 1. Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на документация за и провеждане 
 на тръжни процедури за избор на изпълнители.
Дейност 3. Обучение по ключови компетенции на служителите 
 на общинска администрация Перник за повишаване 
 на техния капацитет за работа със съвременни ИКТ 
Дейност 4. Обучение по „Административно право и ефективен
 контрол по установяване и прилагане 
 на административните режими”
Дейност 5. Обучения по ключови компетенции за подобряване 
 комуникацията и взаимодействието между 
 служителите в общинска администрация Перник
Дейност 6. Обучения по ключови компетенции за оптимизиране 
 управлението и дейността на служителите 
 в общинска администрация Перник
Дейност 7. Дейности за информация и публичност

За контакти:
Община Перник
пл. “Св. Иван Рилски” 1А
Е-mail: eurointegra@pernik.bg www.opac.government.bg
тел. 076/684 304 www.pernik.bg

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на професионалната 
компетентност на служителите на общинска администрация Перник за по-ефективно и ефикасно 
изпълнение на задълженията”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


