Проведени обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община
Болярово”
В рамките на изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията на служителите от
община Болярово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет 2007-2013г.“, съгласно Договор № А12-22-50/17.04.2013г., на 31
януари 2014 г. в учебната база на Института по публична администрация в гр. Банкя се проведе
обучение на 10 служители от общинска администрация Болярово. Обучението е в изпълнение
на дейност 1 от проекта – „Провеждане на обучение в Института по публична администрация по
Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси”. Обучението се
извърши по предварително разработени от ИПА учебни материали и завърши с получаване на
сертификати за завършено обучение. Това е последното от обученията, предвидени в проекта.
През 2013 г. бяха осъществени останалите, предвидени по проекта обучения, а именно:
o Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от
предоставяното от ИПА - обучението се проведе в периода от 08.10.2013г. –
23.11.2013г., 100 уч.часа, за 25 общински служители;
o „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от
уязвимите групи” – тридневно изнесено обучение за 35 общински служители,
което се проведе в гр. Трявна;
o „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности“
– тридневно обучение за 35 общински служители, проведено в гр. Девин
След провеждането на предвидените обучения се реализираха основните цели на проекта –
повишаване на капацитета на служителите от администрацията и кметствата в община Болярово
чрез подобряване на тяхната квалификация и повишаване на тяхната мотивация. Повишените
умения и знания на участниците в обученията са предпоставка за успешно въвеждане на
принципите на по-добро управление и за подобряване на административното обслужване на
гражданите и бизнеса.
След приключването на всички обучения и дейности по информация и публичност ще се изготви
окончателния технически и финансов доклад по проекта за изпълнението на Договора за
финансова помощ, който приключва на 17.04.2014 г.
Този документ е създаден в рамките на проект «Повишаване на квалификацията на служителите
от община Болярово» по договор № А12-22-50/17.04.2013г., който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му
носи Община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПАК.

