
         От  01.04.2013г. стартира ново одобрено проектно предложение на  община 
Пордим по оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК)

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

Европейския социален фонд.

Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”
Подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”,

чрез подписване на  Договор№А12-22-172/01.04.2013г. от Кмета на общината г-н
Илиян Александров за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение 
на проект „Компетентна и ефективна общинска администрация Пордим”. От 
тази дата стартира и реалното изпълнение на заложените в проекта дейности. 
Общата стойност на проекта e 34 257,00 лв. с продължителност 12 месеца.
      Целите на проекта са свързани с подобряване на квалификацията и повишаване 
мотивацията на служителите от общинската администрация. 
   Заложени са обучения за подобряване на взаймодействието  с гражданите, което е 
важна стъпка за устойчивото развитие. Част от обученията са свързани с актуални 
теми, теоретични познания, които ще дадат добра основа за предстоящото 
изготвяне на стратегическите документи на следващия планов  период.
Подбрани са 9 обучения от каталога на ИПА.
● Работа с електронно подписани документи; 

● Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси;

● Публичен имидж – елемент на доброто управление;

● Държавен протокол и церемониал ; 

● Делова комуникация и етикет;

● Основни производства в АПК;

● Правна уредба и приложение на ГПК;

● Актуални въпроси при извършването на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия;

● LINUX SERVER ADMINISTRATION.

 Обучения които не са включени в каталога на ИПА.
Ключови компетентности и работа със специфични групи граждани:

● Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и непритежаващи правни познания –
● Екипна ефективност 

● Лична ефективност

● Ефективно лидерство

●  Умение за водене на преговори

●Практическо обучение за повишаване на презентационните умения 

        Изпълнението на проекта,  ще доведе до повишаване капацитета на общинска администрация 
Пордим, което ще има дългосрочен ефект за развитието на общината и е предпоставка за осигуряването 
на устойчивост в развитието й. Ще се повиши качеството на обслужване на гражданите, което ще подобри 
мотивацията на служителите от общинската администрация да останат на работа в системата на местното 
самоуправление.   


