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ПРОФЕСИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ 

 

Целта на настоящото проектно предложение е да бъдат проведени 

специализирани обучения за повишаване на професионалната компетентност на 

служителите на община Елин Пелин, което ще доведе по-добро изпълнение на 

служебните им задължения и за предоставяне на качествени услуги на гражданите и 

бизнеса. По този начин специфичната цел на проекта се дефинира, като: „Повишаване 

на професионалните умения на служителите на община Елин Пелин за изпълнение на 

служебните им задължения“. Това ще допринесе за постигането на общата цел на 

проекта: „Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Елин 

Пелин.“ 

Тези цели съответстват на Стратегическата цел 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“, както и на Специфична цел от Приоритетна ос 2: 

„Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията 

на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на 

гражданското общество“. Проектът отговаря на Специфичната цел на подприоритет 

2.2. на ОПАК „Компетентна и ефективна държавна администрация“, именно: 

„Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията 

за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“.  

Проектът ще допринесе за изпълнението на Цел 2 на Стратегията за развитие на 

човешките ресурси в държавната администрация - „Развиване на професионалната 

държавна служба“, Подцел 2.4. „Въвеждане на ефективна политика за повишаване на 

професионалната квалификация в съответствие с целите, в приетата Стратегия за 

обучение на служителите в държавната администрация“. Стратегията за обучение на 

служителите в държавната администрация има няколко цели, които са релевантни на 

проекта. Цел 1 на тази стратегия предвижда: „Укрепване на българската държавна 

служба и административния капацитет за въвеждане и прилагане на достиженията на 

европейското право чрез обучение“, подцел 2: „Обучение за кариерно развитие на 

служителите“. 
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Целева група по проекта са служителите на администрацията на община Елин 

Пелин. Повишаването на компетентността на служителите на общината е процес, който 

гарантира, че служителите ще могат да предоставят качествени услуги на гражданите и 

бизнеса и ще изпълняват служебните си задължения в съответствие с добрите практики 

въведени в тази област. За успешното функциониране на общината, е необходимо да се 

осигурят високо квалифицирани ръководни кадри, които да могат да вземат правилни 

управленски решения, да мотивират служителите си, да осигуряват постигането на 

заложените резултати от съответната дейност, да планират стратегически правилно 

дейностите на общината в средносрочен и дългосрочен период от време и т.н. 

Провеждането на обучения за лидерски /управленски/ умения, екипна ефективност, 

както и практически умения за работа с електронен подпис до голяма степен ще 

спомогне за постигането на тази цел и ще доведе до по-голяма ефективност на 

административната услуга. След проведено проучване на нуждите от обучения на 

служителите на община Елин Пелин беше установено, че за подобряване на дейността 

на общинската администрация трябва да бъдат обучени 195 служителя, както следва: 

1.         В рамките на Дейност 2 Провеждане на езиково обучение по английски 

език – 40 служителя. 

2. В рамките на Дейност 3 Провеждане на външни специализирани 

обучения по ключови компетентности – 88 служителя. 

3.         В рамките на Дейност 4 Провеждане на обучение по компютърна 

грамотност – 52служителя 

4. В рамките на Дейност 5 Индивидуални обучения в Института по 

публична администрация – 15 служителя. 

Настоящият проект ще допринесе в изключително висока степен за 

удовлетворяването на горепосочените нужди на служителите на общината, тъй като по 

него ще бъдат финансирани точно тези обучения, които са идентифицирани като 

необходимост при проведеното проучване сред служителите на община Елин Пелин. 

Чрез реализираните по проекта обучения, служителите на община Елин Пелин 

ще подобрят своята квалификация, което ще им позволи да усъвършенстват 

предоставяните от Община Елин Пелин услуги към гражданите и бизнеса. 

Повишаването на нивото на лидерските умения и работа в екип ще бъде изключително 

полезно и при оказване на съдействие и обслужване на гражданите и бизнес 
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партньорите на общината на територията на община Елин Пелин. Обученията ще се 

основават на най-добрите практики в областта на съответното обучение, 

идентифицирани към момента на провеждане на обучението. 


