
“Този документ е създаден в рамките на проект  „Община Копривщица-съвременна и ефективна”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от ЕС чрез Европейския 
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Копривщица  и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.” 
 

 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна программа 
 “Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз  

чрез Европейския социален фонд 
 

 

Регистрационен номер на договора: 13-22-64/16.12.2013 г. 
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11 

Проект: „Община Копривщица-съвременна и ефективна” 
 

 

На 16.12.2013 г. община Копривщица подписа Договор за финансиране,  

регистрационен № 13-22-64  за изпълнение на проект: “Община Копривщица-

съвременна и ефективна”, който се осъществява с финансовата подкрепа на   

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез 

Европейския социален фонд. 

Одобреният бюджет на проекта е в размер на  74 988.88 лева,  а продължителността 

му- 9 месеца. 

Общата цел на проекта е повишаване квалификацията на общинските служители за 

ефективно и качествено изпълнение на служебните им задължения.  

Конкретните цели на проекта, адресирани към постигането на определената обща 

цел са: 

• 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 

Копривщица. 

      Основните дейности са както следва: 

1. Организация и управление на проекта- в рамките на дейността ще бъде 

сформиран екип от трима членове – ръководител, координатор и счетоводител, които 

ще бъдат отговорни за изпълнението на проектните дейности.  

2. Обучения, проведени в Института по публична администрация /ИПА/ - ще бъде  

проведено обучение на  9  служители на общинска администрация по 6 теми от 

каталога на ИПА. 

3. Обучения по ключови компетентности- ще се  предостави възможност за 

създаване и усъвършенстване на ключови оперативни и организационни умения на 

общинските служители, групирани в 3 теми на обучение. 

4. Обучения по английски език- обучението включва подготовка на 15 служители  

на общинска администрация по английски език на ниво В1.  

5. Обучение ”Компютърни умения и ефективност  на административната дейност”- 

ще бъдат разширени знанията на общинските служители по EXCEL, WORD, 

презентационните умения с Power Point. 

6. Дейности по информация и публичност- дейността включва провеждането на 2 

пресконференции и издаването на информационни материали, които да популяризират 

сред обществеността приноса на Европейския съюз за осъществяване на проекта, както 

и  да се осигури публичност и прозрачност при неговото изпълнение. 

Предвижда се реализацията на проекта да създаде условия за повишаване на 

професионалните умения и ефикасността на изпълнение на трудовите задължения  на 

служителите на общинска администрация Копривщица, което ще доведе до 

подобряване административното обслужване на гражданите, управлението на 

общинското имуществото и ресурси, постигане целите на общинското ръководство за 

умело и ефективно управление на община Копривщица. 

                                                                                                 Екип за изпълнение на проекта 


