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Община Златарица организира заключителна пресконференция  

по проект с наименование: 

„Повишаване квалификацията на общинските служители чрез 

обучения”. 
 

 

       На 30 юли 2014 г. от 11.00 часа в пресцентъра на БТА, гр. Велико Търново 

ще се проведе заключителна пресконференция по проект за подобряване на 

професионалните умения, за по-ефективно изпълнение на задълженията и 

придобиване на ключови компетентности от служителите в община 

Златарица.  

     На събитието ще бъдат представени постигнати обобщени резултати по 

проект „Повишаване квалификацията на общинските служители чрез 

обучения” по Договор № 13-22-52/05.12.2013 г., за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд, по Приоритетна ос II „Управление на 

човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна 

държавната администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2 – 11.         

      Проведените обученията за служителите на администрацията са за 

усъвършенстване на устна и писмена комуникация за работа в мултикултурна 

среда, организиране на личното работно време за по-ефективно постигане на 

служебните си задължения за работа в екип, повишаване на личната 

мотивация за ефективна реализация на работното място, придобиване на 

знанията за психологическите механизми. 

       Общата цел на проекта е подобряване на административно обслужване в 

Община Златарица чрез обучение на служителите в общинската 

администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. Тя е 

изпълнена, като в рамките на проекта са обучени 94 служители на общинската 

администрация, като същите са получили и сертификати.  

 

       Общата цел на проекта допринася към постигане на стратегическата цел 

на ОПАК за „Подобряване на работата на държавната администрация за 

реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и 

бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“ 

и създава условия за качествено и компетентно обслужване на гражданите и 

бизнеса в Община Златарица от служителите в общинската администрация,  
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кметовете на кметства и кметските наместници.  

 

      Основните реализирани дейности в проекта са:  

 Проведени обучения по каталога на Института по публична 

администрация по теми свързани с административно регулиране на 

стопанската дейност и управление на конфликти и техники за 

разрешаване на проблеми. 

 Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и 

антидискриминация. 

 Обучение по управление на личната ефективност и успешни 

комуникационни модели в организацията.  

 Обучение за повишаване на мотивацията на служителите за изграждане 

на организационна принадлежност и идентичност.  

        Общата стойност на проекта е 85 714,89 лева, с продължителност 9 месеца, 

от 05.12.2013 г. до 05.09.2014 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  

 

 

 


