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Община Лясковец стартира проект за повишаване квалификацията на 

служители от общинска администрация Лясковец  
 

Община Лясковец стартира проект “Повишаване квалификацията на служителите в 
общинската администрация чрез обучения” за повишаване квалификацията на служители за 
ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения. Проекта е финансиран по 
Оперативна програма „Административен капацитет”, бюджетна линия № 
BG051PO002/13/2.2-14, по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна 
администрация”. Основната цел на схемата да е повиши квалификацията на служителите на 
местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса.  

Договора за безвъзмездна помощ № М13 – 22 - 78 / 24.07.2014 г. между община 
Лясковец и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” – 
Дирекция Оперативна програма „Административен капацитет” се сключи на 24.07.2014 г. 

Общата цел на проекта:  
„Повишаване капацитета на общинските служители за ефективно и качествено 

изпълнение на служебните задължения” 
Специфични цели на проекта:  

 Повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от 
общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията; 

 Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в 
община Лясковец. 
 Основните дейности по проектното предложение предвиждат провеждането на две 
обучения, чрез които ще бъдат обучени общо 97 служители от общинска администрация 
Лясковец в това число ръководители, експертни и изпълнителски функции, кметове и 
кметски наместници. 

С финансиране от Европейския социален фонд се предвижда да бъдат проведени три 
обучения в Института по публична администрация /ИПА/ по различни теми като:  
„Административно регулиране и подобряване на бизнес средата”, „Управление на 
човешките ресурси” и „Ефективно управление на Общинската собственост”. Ключова 
дейност по проекта е провеждането на обучения, с цел повишаване на ключови 
компетенции на 40 общински служители от общинска администрация Лясковец в това 
число ръководители, експертни и изпълнителски функции, кметове и кметски наместници в 
рамките на обучение „Развитие на умения за лична ефективност, организиране и 
планиране на работното време” и повишаване на ключови компетенции на 40 общински 
служители в рамките на обучение „Повишаване на мотивацията на служителите за 
изграждане на организационна принадлежност и идентификация”. Също така в рамките 
на 6 месеца - 10 общински служители ще надграждат своите знания чуждоезиково обучение 
по Английски език. След приключване на предвидените обучения всеки един от обучените 



служители ще получи сертификат за преминат курс на обучение. Предвижда се обученията 
да стартират в началото на месец Ноември 2014 година и да продължат до края на месец 
Април 2015 година.  

Обща стойност на проекта е в размер на 85 213,62 лева, като продължителността е 12 
месеца. 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване квалификацията на 

служителите в общинската администрация чрез обучения”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 

 


