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Проект ЦА12-22-1/20.05.2013 г. “Повишаване квалификацията на служителите от Областна 

администрация Шумен”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Наименование на проекта: „ Служителите на Областна администрация Шумен – по-
квалифицирани и компетентни“  

Бенефициент: Областна администрация Шумен 

Номер на договора: А 13-22-8/15.04.2014г. 

Стойост на договора:  40 040 лв.  

Начална и крайна дата на изпълнение на проекта: 15.04.2014 г.-15.01.2015 г. 

Основната цел на проекта е подобряване работата на служителите в Областна 
администрация Шумен, чрез обучение осигуряващо професионалното развитие и 
изграждането на нова административна култура, ориентирана към нуждите на 
обществото. 

 Целта на проекта е в пряка връзка с целта на ОПАК: „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". 

Специфични цели: 

1. Повишаване административния капацитет на служителите на Областна 
администрация Шумен, чрез подобряване квалификацията им. 

2. Повишаване административния капацитет на служителите на Областна 
администрация Шумен, чрез повишаване мотивацията им. 

Основни дейности: 

Дейност 1: Създаване на организация за изпълнение на проекта. 

Дейност 2: Провеждане на обучения на служителите в Областна администрация 
Шумен в Института по публична администрация.  

Обучение на служители 23, от които 56  % обучени жени (13 броя служители) в 16 вида 
обучения. 

Дейност 3: Провеждане на чуждоезиково обучение на служителите в Областна 
администрация Шумен; 

Обучение на 6 служители, от които 4 жени или 66 % .  

Нива за обучение:  В1 – 3 души;  С1 – 3 души; 
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Дейност 4: Провеждане на обучение по компетентности:„Компетенция по активност/ 
инициативност (Проактивен подход) и „Решаване на проблеми или „Когато има воля има 
и решение“. 

Дейност 5: Провеждане на обучение на тема „Работа със специфични групи граждани“.  
Обучение на 40 служители, от които 21 жени или 52% . 

Дейност 6: Дейност по публичност и визуализация.  

� Публикувани информации в местен ежедневник – 2 бр.; 

� Стенни календари с логото на проекта – 50 бр. 

� Настолни календари с логото на проекта – 50 бр. 

� Бележници с логото на проекта – 100 бр.  

� Комплект химикалки и автоматичен молив с логото на проекта – 50 бр. 

� Информационна табела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


