
 

Община Кирково изпълнява проект „Обучение на служители, кметове и кметски 

наместници на Община Кирково с цел повишаване знанията и професионалната 

компетентност” с Договор №BG051PO002/13/2.2-14-M13-22/22.08.2014, финансиран по 

ОП “Административен капацитет”,  приоритетна ос ІІ „Управление на човешките 

ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, 

бюджетна линия ВG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд  

Общата цел на проекта – „ Повишаване на квалификацията и 
компетентността на служители, кметове и кметски наместници на Община 
Кирково”  в съответствие с основната цел на процедурата по Приоритетна ос II: 
«Управление на човешките ресурси» на Оперативната програма 
«Административен капацитет», насочена към подобряване на управлението на 
човешките ресурси и повишаване квалификацията на служителите в държавната 
администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество. Общата 
цел на проекта  съответства на очакванията на гражданите и бизнеса за модерно и 
отговарящо на изискванията им административно обслужване.  

Специфични цели 

1. Развитие на потенциала на общинските служители чрез повишаване на 

професионалните им умения  

2. Квалификация на служителите в сферата на тяхната компетентност чрез 

специализирано, актуално и качествено обучение 

Дейности по проекта: 

1. Управление на проекта - Осигуряване на добри организационни мерки, ефективно 

управление и превантивен и текущ контрол по изпълнението на всички предвидени 

дейности по проекта 

2. Специализирани обучения по теми от каталога на Института по публична 

администрация (ИПА) 

- Разработване, прилагане и мониторинг на публични политики (ПП-1); 

- Лични умения за ефективно управление (УА-6) 

- Добро управление – отворена и прозрачна администрация (ОПА-1); 

- Методи за определяне размерите на местните такси (ДУО-5) 

3. Чуждоезиково обучение извън каталога на ИПА- надграждащо обучение; 

- Обучение по разговорен Английски език (модул от 100 учебни часа)  

4. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентността на служители, 

кметове и кметски наместници на Община Кирково. 

- Обучение по развитие на селски и алтернативен туризъм; 

- Опазване на биоразнообразието и борба с природните бедствия 

5. Дейности за информация и публичност 

Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати 

от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали 

за приноса от Общността 

Продължителност на проекта  е 12 месеца 
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 74 903,20 лева 


