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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: Повишаване квалификацията на служителите на 
Областна администрация Шумен 

Бенефициент: Областна администрация Шумен 

Номер на договора: ЦА 12-22-1/20.05.2013г. 

Начална и крайна дата на изпълнение на проекта: 20.05.2013 г.-20.05.2014 г. 

Основната цел на настоящото проектно предложение 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. 

 

Постигнати индикатори по време на изпълнението на проекта и данни за участниците в 
неговата реализация: 

Дейност 1: Организация и управление проекта. 

• Сключени 3 договора за управление с екип. 

• Сключени договори с изпълнители на основните договори: 

• 1 договор за провеждане на обучение по английски език; 

• 1 договор за провеждане на обучения по ключови компетентности  на тема 
„Работа в екип“ и обучение на тема „Работа със специфични групи граждани“. 
Двете обучения се обединени в един договор, поради сходството на предмета на 
поръчката.  



 

2 

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. 

• 1 договор за изпълнение на дейности по публичност 

• подадени 5 искания за плащане и 5 междинни доклади за напредък. 

• подаден е един годишен доклад за напредък. 

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

Обучени служители 38 от които 63.16 % обучени жени (24 броя служители) в 13 вида 
обучения. 

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

Обучени са 32 служители, от които 22  жени или 68,75 % .  

Преминали през обучение:  А1 – 10 души;  A2 – 10 души;  В1 – 6 души;  В2 – 6 души; 

Дейност 4: Провеждане на обучение на   тема „Работа в екип“. Обучени 29 служители, от 
които 16 жени (55,17 % обучени жени). 

Дейност 5: Провеждане на обучение на тема „Работа със специфични групи граждани“.  
Обучени са 29 служители, от които 18 жени( 62% обучени жени). 

Дейност 6: Дейност по публичност и визуализация.  

• Публикувана информация в местен ежедневник - 1 брой на 04.09.2013г. 

• Изработени химикалки с логото на проекта - 200 броя; 

• Изработени USB памет с логото на проекта - 50 броя  

• Изработена и монтирана на входа на сградата на Областна администрация 
информационна табела - 1 брой; 

• Изработени бележници с логото на проекта - 100 броя; 

• Изработени стенни календари с логото на проекта - 100 броя 

 

Стойност на договора: 82 738 лв.  

Реализирани средства: 64 528,48 лв. 

Реализирани икономии: 18 209,52 лв. 


