
Проект: "Община Копривщица –компетентна администрация в полза на гражданите" се осъществява с 
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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

 
„Община Копривщица – компетентна администрация в полза на 

гражданите” 
 

Община Копривщица е бенефициент по Договор за финансиране с 

регистрационен № М13-22-67/26.08.2014 г. за изпълнение на проект „Община 
Копривщица – компетентна администрация в полза на гражданите”, 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 65 804.56 лева, а 

продължителността му - 12 месеца. 
 
Общата цел на проекта е повишаване капацитета на служителите в 

община Копривщица чрез обучения.  
Конкретните цели на проекта, адресирани към постигането на 

определената обща цел са: 
√ Подобряване на професионалните умения на служителите в общинска 

администрация за по-ефективно изпълнение на задълженията. 

√ Придобиване на ключови компетентности от служителите в община 
Копривщица. 

 
Основните дейности по проекта са както следва: 
1. Организация и управление. 

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 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:  

 √ „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на 
организационна принадлежност и идентификация“. Обучението е с  

продължителност 20 учебни часа, 3 дни и в него ще бъдат включени 20 
служители; 

√ „Лична ефективност“. Продължителност на обучението - 20 учебни 

часа, 3 дни, ще обхване 20 служители, заемащи ръководни и експертни 
длъжности в общинската администрация; 



Проект: "Община Копривщица –компетентна администрация в полза на гражданите" се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор №М13-22-67/26.08.2014г. 

 

√ „Работа с хора със специфични потребности“. Обучението е с 
продължителност 20 учебни часа, 3 дни, с включени 20 служители. 

 

3. Обучения в Института по публична администрация. 
Ще бъде проведено обучение на 4-ма служители на общинска 

администрация Копривщица по прилагане на Административно-процесуалния 
кодекс /за неюристи/.  

4. Дейности по информация и публичност. 

Дейността включва провеждането на 2 пресконференции и изработването 
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 знанията и уменията, на квалификацията и ключовите компетентности на 

общинските служители - предпоставка за ефективно изпълнение на служебните 
им задължения, подобряване работата на администрацията и качествено 
обслужване на гражданите и бизнеса.    

 
 

 
Екип за изпълнение на проекта 

 
 


