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В рамките на 2013г. Общинската администрация на община Якимо-
во  получи финансиране по програма с приоритетна ос II. ”Управление на 
човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна дър-
жавна администрация” с бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 и наиме-
нование на проектното предложение „Повишаване на капацитета на слу-
жителите на община Якимово  за по-качествено предоставяне на услуги 
на гражданите и бизнеса”. Обученията са с продължителност 9 месеца,  
по която 101 служители ще повишат своята конкурентноспособност и 
професионална квалификация. 

Чрез провеждане на обученията общинската администрация си по-
ставя следните цели :

- постигане на по-ефективна общинска администрация;
- постигане на гъвкавост при работата с гражданите и бизнеса, и 

по-адекватно партниране на различни нива в общинската администрация;
- с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета 

на общинската администрация и за повишаване на доверието на гражда-
ните и институциите към местната власт;

- професионално, културно и етично да  обслужват гражданите и 
служебните лица;

- да познават в детайли нормативните документи, които ползват 
в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи 
интересите на гражданите и общината;



- да повишават професионалната си квалификация и да следят и  да 
прилагат новостите в работата си;

Полученото финансиране, което е в размер на 79 597, 40 лева  ще повиши 
професионалната квалификация на общинските служители в следните сфери:

1. Обучение по английски език
Обучение по английски език ще преминат общо 28 служители на общи-

на Якимово. Обучението по английски език е особено важно за служителите 
тъй като това ще им позволи да участват в международни проекти,  вкл. 
такива за обмен на добри практики, като по този начин ще се разширят 
възможностите на общината за подобряване на инвестиционната дей-
ност, прилагане на европейското законодателство, както и не на последно 
място - подобряване на обслужването, комуникацията и предоставянето на 
услуги от страна на общината на чуждестранни англоговорящи граждани.

2. Обучения по Ключови компетентности
По тази дейност се предвижда 40 служители  да преминат обучения 

за управление на времето и стреса, европейско гражданство  и комуника-
тивни и презентационни умения. Обученията са особено важни за повиша-
ване осведомеността на служителите за резултатите от европейските  
политики и действия в различни аспекти.

3. Обучения по информационни технологии
По тази дейност се предвижда 25 служители да преминат през курс 

на обучения по информационни технологии, които ще повишат капацитета 



им на работа с гражданите и бизнеса. Една от сферите, където промени-
те са най-динамични, остава областта на информационните технологии, 
поради тази причина се изисква достатъчно дълго и адекватно обучение 
на общинската администрация.

4. Обучения по ИПА/Институт по публична администрация/
Общо 8 служители ще преминат серия от разнородни обучения от 

каталога на ИПА за 2013г. Избраните обучения допринасят пряко и за из-
пълнението на общата цел на проекта, както и на целта на настоящата 
процедура. Обученията осигуряват възможност за служителите в общин-
ската администрация да се обучават съобразно техните компетенции, 
служебни задължения и нужди от обучение, с което подпомага тяхната 
професионална и личностна квалификация и подобрява възможностите им 
да изпълняват качествено служебните си задължения.

Ефектът от изпълнението на проекта ще се проявява в дългосрочен 
план за целевата група по проекта, като ще се изрази в устойчиво по-
добряване изпълнението на дейностите от общинските служители, като 
резултат от проведените обучения. В резултат на проекта общинските 
служители ще подобрят дейността си за обслужване на гражданите, пре-
доставяне на услуги, прилагане на законодателството в дейността на об-
щина Якимово, увеличаване на възможностите проучване и трансфериране 
на добри практики, подобряване събираемостта и отчетността при мест-
ните данъци и такси и т.н., което ще резултира в цялостно подобряване 
на дейността на общината. Трайното въздействие на обученията по меки 
мерки ще се гарантира от факта, че почти всички служители на ръководни 
и експертни позиции ще ги преминат. Масовостта на обученията ще га-
рантира промяната в начина на работа на съответните дирекции и кмет-
ства, както и цялостна промяна във възприемането на определената тема-
тика от ръководството на общината. Придобитите нови умения и знания 
ще могат да бъдат приложени на практика веднага след придобиването им, 
което ще гарантира устойчивостта и високата им ефективност.
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