
ПРОЕКТ 
„Инициативи за повишаване квалификацията  

на служителите в Общинска администрация Габрово 
чрез обучения в страната“ 

 

      20 май 2014 г. 

 
 

ОБЩИНА              ГАБРОВО 



Основна информация за проекта 
 
Финансиране: Оперативна програма „Административен 
капацитет“ 2007-2013, Приоритетна ос ІІ „Управление на 
човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”; 
 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
№ А12-22-154 от 03.06.2013 г.; 
 
Стойност: 87 667,00 лв. 
Европейски социален фонд – 74 516,95 лв. 
Национално финансиране – 13 150,05 лв. 
 
Продължителност на проекта: 12 месеца  
(3 юни 2013 – 3 юни 2014 г.) 



Основни дейности 
 
Дейност  1. Организация и управление на проекта; 
 
Дейност  2. Провеждане на обучения в Института по публична 
администрация - ИПА; 
 
Дейност 3. Провеждане на обучения по ключови компетентности; 
 
Дейност 4. Обратна връзка за анализ на резултатите от проекта; 
 
Дейност 5. Дейности по информация и публичност. 



Провеждане на обучения  
към Институт по публична администрация  
 

• Осъществени 27 обучения 
 
• Обучени 76 лица  



Провеждане на обучения  
към Институт по публична администрация  
 

• Модул „Управленски умения в администрацията“ – 2 лица 

• Модул „Ефективни комуникации на държавната 

администрация“ – 14 лица 

• Модул „Правни аспекти и управление на 

административната дейност. Превенция и 

противодействие на корупцията“ – 28 лица 

• Модул „Е-правителство, изграждане, умения“ - 32 лица 

 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

Изпълнител:   
ДЗЗД „Виста – ИЮ Консулт“ 
 
- „ИЮ Консулт“ ООД, гр. София 
- „Виста България“ ЕООД, гр. Казанлък 
           
Стойност на договора:  
37 392,00 лв. с ДДС 
  



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

  

• „Ефективно лидерство” 
 
• „Екипна и лична ефективност“ 
 
• „Ефективна комуникация“ 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

 
• Лидерски компетенции;  
• Екипна ефективност - комуникация и 

механизми за координация;  
• Колективен стрес и техники за 

справяне;  
• Изграждане на колективен дух и 

личен принос към екипа;  
• Справяне с конфликтни ситуации - 

превенция, техники за решаването 
им;  

• Мотивация и поощряване; обратна 
връзка.  

Обучение „Ефективно лидерство” - 25 участници 
16 – 18 март 2014 г. , 20 учебни часа, гр. Велинград 

 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

Обучение „Ефективно лидерство”  
 

Менилмеъни е ла пзавиш нещаиа пзавионж.  
Лилезсивж е ла пзавиш пзавиониие неща.  



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

 
• Личностна ефективност; 

• Работа в екип; 

• Ефективна комуникация при 

екипната работа; 

• Умения за въздействие и постигане 

на съгласие; 

• Роли и отговорности в екипа; 

• Справяне с конфликтни ситуации – 

превенция, техники за решаването 

им; 

Обучение „Екипна и лична ефективност” - 40 участници 
30 март – 1 април 2014 г., 24 учебни часа, гр. Хисаря 

• Развитие на конструктивни отношения в екипа; 

• Подходи и адаптация към различни типажи личности, техники за медиация; 

• Управление на стреса – причини за възникване и техники за справяне; 

• Управление на времето (Time management). 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 Обучение „Екипна и лична ефективност” 

Тайнаиа на йспеха се дзие в йеениеиж ла пзиееаш гоелнаиа ижчда на лзйгия 
и ла пжгоелнеш на нещаиа и пзен негжвия пжгоел, жсвен пзен свжя сжксивен. 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 

 

 Адаптиране към аудитория; 

 Комуникационни канали; 

 Презентационни умения; 

 Избор на подходи за презентиране; 

 Подбор на софтуерна програма за 

презентация; 

 Как да сме по-убедителни на 

работното място; 

 Писмена и устна аргументация; 

 Управление на информационния 

поток; 

 Търсене на обратна връзка. 

Обучение „Ефективна комуникация” - 30 участници 
11 – 13 април 2014 г., 24 учебни часа, „Св. Св. Константин и Елена” 



Провеждане на обучения по ключови компетентности 
 Обучение „Ефективна комуникация” 

Два ежнжожга не пзавяи елин лиаожг.  



Обратна връзка 
 

Анкетно проучване сред служителите на Общинска администрация: 

 

• Да бъдат направени основни изводи относно удовлетвореността на 

служителите от преминатите обучения и мнението им по 

отношение на ефекта от обученията върху изпълнението на 

професионалните им задължения и комуникацията с колеги; 

 

• Да бъдат направени основни изводи относно цялостните резултати 

и ефекти от реализацията на проекта; 

 

• Да бъдат определени посоки за подобряване на политиката по 

управление на човешките ресурси в администрацията. 



Обратна връзка – обучения в ИПА 

• Висока удовлетвореност на служителите от проведените обучения в ИПА – 
77,9% 

 
• Обученията са подобрили професионалните умения и изпълнението на 

професионалните ангажименти 
 - 63% - „да“ 
 - 31,6% - „до известна степен“  
 

• Обучението е повишило мотивацията за работа 

 - 56,8% - „да“ 
 - 29,7% - „до известна степен“ 



Обратна връзка – обучения по ключови компетентности 

• Висока удовлетвореност на служителите от проведените 
обучения – 93,4% 

 
• Подобрени ключови компетентности – 84,7% 
 
• Желание за участие в други обучения по ключови 

компетентности - 96,7% 



Обратна връзка – обучения по ключови компетентности 

Най-положителните характеристики на обученията: 

 

• Професионализъм на лекторите, добре подбрани теми и отлично поднасяне 

на информацията – по интерактивен и динамичен начин, с висока 

практическа насоченост и онагледяване на теорията, с множество ролеви 

игри и тестове;  

• Опознаване и сплотяване на колектива, изграждане на колективен дух, 

подобряване на екипната работа и ефективността;   

• Повишаване знанията на служителите и усъвършенстване на уменията и 

компетенциите им, необходими за съответната заемана позиция; 

• Подобряване на личностната ефективност; 

• Възможност за самооценка. 

  



Обратна връзка – препоръки 

• Организиране и провеждане на обучения 

/повече обучения; разширяване сферите на обучение; механизъм за 

проследяване приложимостта на придобитите знания; споделяне на наученото 

с колеги; поддържане на електронна библиотека с материали от обучения; 

обмен на опит с други общини/ 
 

• Мотивация на служителите 

/мотивация посредством: обучения, обратна връзка, неформални контакти 

извън администрацията, заплащане на труда, съответстващо на изпълнението; 

стимулиране на инициативността/  
 

• Получаване на обратна връзка 

/ясна и навременна обратна връзка от прекия ръководител; възможност за 

независима оценка на изпълнението/ 

 

 



Обратна връзка – препоръки 

 

• Комуникация в администрацията 

/провеждане на по-чести оперативки за ясно разпределение на ангажиментите; 

осъществяване на годишна среща между служителите и ръководството за 

представяне и решаване на проблемите; провеждане на периодични анкети по 

служебни въпроси и текущи проблеми на всички нива; осъществяване на 

повече лични контакти при работата и координацията вместо комуникация по 

електронната поща/ 

 

• Други 

/израстване в кариерата според постигнатите резултати и обратно; по-добра 

организация на задачите и времето с цел намаляване на напрежението и стреса; 

равномерно и ясно разпределяне на задачите в едно звено/екип/ 

  

 



ПРОЕКТ 
„Инициативи за повишаване квалификацията  

на служителите в Общинска администрация Габрово 
чрез обучения в страната“ 

 

Благодарим за вниманието! 

Да се найчие ла пзиоагаее всичдж, джеиж ннаее, 
на ла пзивоечее всичдж, джеиж исдаее! 


