Проект „Повишаване на квалификацията на
администрацията на Община Долни Дъбник чрез
обучение в личностни и професионални
компетенции”
На 4 декември 2013 година от 10,00 часа в сградата на Община Долни Дъбник, зала „Илия Бешков”, ул.
„Христо Янчев” № 59 се проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите от изпълнението на
проект „Повишаване на квалификацията на администрацията на Община Долни Дъбник чрез обучение в личностни и
професионални компетенции”, съгласно сключен Договор с регистрационен № А12-22-26 / 29.05.2013 год. за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Община Долни Дъбник и Министерство на Финансите с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен Капацитет” съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна
линия BG051PO002/12/2.2-07, който е на стойност 89 920 лв. и продължителност 7 месеца – от 29.05.2013г. до
29.12.2013г.
Общата цел на проекта - повишаване капацитета на служителите на администрацията на Община Долни
Дъбник, беше постигната чрез следните дейности:
Дейност 1
Обучение на служителите на ръководни длъжности от общината в Института по публична администрация –
Учебна база гр.Банкя- 8 броя служители в периода 28 – 30.10.2013г. по модул Стратегически мениджмънт в
държавната администрация. В края на обучението същите получиха удостоверения.
Дейност 2
Обучение на служителите от общината и кметствата по личностни и професионални компетентности –
работа с граждани със специални потребности, лична и екипна ефективност, ефективно лидерство - общо по шест
теми от избран външен изпълнител чрез публична покана – Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен”. В
обученията се включиха заместник кметовете на общината, секретарят, главния счетоводител, кметовете на
кметствата, директорите на дирекции, служителите на експертни длъжности, специалисти и изпълнители.
В края на всяко обучение участниците попълваха анкетни карти за обратна връзка, в които изразяваха
благодарност и задоволство от обученията. На всички служители, успешно преминали съответното обучение бяха
връчени сертификати, отпечатани на рециклирана хартия
За успешната реализация на проекта заслуга имаше и неговият екип Валентина Павлова – ръководител
на проекта, Веселка Михайлова – счетоводител на проекта и Йорданка Петкова – оперативен координатор по проекта.
Сред гостите присъствали на пресконференцията имаше представители на Алианц банк България –
обслужваща банка на общината, „РОЗБУЛ” ЕООД гр.Плевен – изпълнител на дейностите за информация и публичност
по проекта, Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен” – изпълнител на обученията по проекта, Общински съвет
Долни Дъбник, Общинска администрация Долни Дъбник, Кметове на Кметства от Община Долни Дъбник и техните
служители, граждани и фирми.
Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от Кмета на Община Долни Дъбник –
Борислав Станимиров и Ръководителя на проекта – Валентина Павлова. За целта беше изготвена и атрактивно
поднесена презентация, която се следеше с интерес от всички гости.
Поздравления за успешния проект към кмета на общината, екипа на проекта и всички участници в
обученията бяха направени от г-н Еничеров – Директор на Алианц банк България- БЦ Плевен, г-жа Росица Ботева –
Ръководител на екипа за обучения от Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен”, г-жа Маргарита Стойчева –
председател на Общинси съвет Долни Дъбник
С реализирането на проекта се надяваме да е създаден вече един проактивен екип, който ще се справя
по-добре с новите отговорности, които поставя членството на Република България в Европейския съюз пред
общинската администрация. Всичко това очакваме да доведе до по-голяма удовлетвореност от страна на гражданите
и бизнеса от дейността на администрацията и до подобряване на публичното доверие в местната власт.

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА
БОРИСЛАВ СТАНИМИРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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