
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд. 

Община Белене спечели проект „За по‐ефективна и компетентна 
общинска администрация Белене” ‐ регистрационен № А12‐22‐101 от 
04.06.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, 
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 
„Компетентна и ефективна държавна администрация” 

Общата стойност на проекта възлиза на 22 511,11 лева. Бенeфициентът – 
Община Белене няма собствено финансиране по Проекта. 

Общата цел на проекта е да се подобри ефективността и ефикасността 
на работата на администрацията на Община Белене, чрез повишаване на 
професионалната компетентност на нейните служители. 

По специфични цели на проекта са: да се подобри изпълнението на 
професионалните задължения на служителите на Община Белене, чрез 
провеждане на обучения; да се повиши квалификацията на служителите в 
администрацията на общината, чрез провеждане на специализирани обучения в 
целеви направления; да се подобри качеството на управление на 
административните процеси, чрез непрекъснато повишаване на знанията и 
уменията, и компетенциите на служителите от общинска администрация – 
Белене. 

Предвижда се изпълнението на следните дейности: 

1. Подготовка за изпълнение на проекта; 

2. Избор на изпълнителите на проектните дейности; 

3. Провеждане на обучение по каталога на ИПА; 

4. Провеждане на четири специализирани обучения за служителите на Община 
Белене; 

5. Дейности за информация и публичност; 

Очакваните резултати са: 

1. Организиран екипа за управление на проекта; 

2. Изработен график за изпълнение на проекта; 

3.Разпределени позициите и отговорности на членовете на екипа за 
управление; 

4. Мобилизирани ресурси за изпълнение на проекти; 

5. Създадена необходима административна организация за реализиране на 
планираните инвестиции;



Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд. 

6. Избрани  изпълнители на външни услуги, съгласно изискванията на ЗОП; 

7. Сключени  договори за изпълнение на дейностите по проекта; 

8. Проведено обучение от каталога на ИПА на служителите от общинска 
администрация – Белене; 

9. Обучени петима служители от администрацията в областта на 
административната стилистика; 

10. Повишена квалификация и компетенции на ръководния и експертния 
персонал в общината; 

11. Организирани и проведени  четири специализирани обучения на 
служителите от общинската администрация; 

12. Обучени деветнадесет служители на общината; 

13. Проведени  тестове за оценка на знанията; 

14. Получени  сертификати за успешно преминаване на обученията; 

15. Организирани и проведени две пресконференции за стартиране и 
финализиране на проекта; 

16. Доставени и монтирани на временна и постоянна информационни табели; 

Целева група по проекта са служителите на общинската администрация 
на Община  Белене. 

Период на изпълнение: 6 месеца 

юни 2013 година


