
 

 

 

 
ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
На 27.03.2015 г. от 11 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се състои 
финална конференция във връзка с оповестяване на резултатите по проект „Ефективни и 
компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез обучение”, осъществяван с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът 
е в рамките на приоритетна ос IІ , подприоритет 2.2, „Управление на човешките ресурси”, 
бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бенефициент по проекта е общинска 
администрация Батак. 
Общата цел на проекта е по-ефективна и ефикасна администрация на община Батак, чрез 
обучение на служителите. Постигането на тази цел изисква провеждане на обучения с 
фокус върху професионалното развитие и специфичните умения.  
Планираните в проекта обучения са насочени към всички служители на общинската 
администрация и кмета, като се отчита спецификата на техните длъжностни функции и 
изпълняваните от тях задачи.  
Специфичните цели на проекта са: 
 Повишаване на познанията на служители в община Батак, чрез обучения; 
 Развитие на специфични умения за работа в екип;  
  Създаване на условия и придобиване на познания за възможностите за 

координацията в и между звената; 
 Създаване на предпоставка за кариерно развитие. 
Целеви групи по проекта са: Общинска администрация Батак и Кмет на общината. 
Като резултат от реализацията на проекта бяха постигнати:  
 Проведени обучения от Института по публична администрация 
 Проведени обучения, различни от тези на Института по публична администрация; 
 Обучени служители на община Батак. 
Проектът допринесе за по-ефективна и ефикасна администрация на община Батак, чрез 
обучение на служителите на общинската администрация и общинските структури. 

В рамките на проекта се повиши административния капацитет на общинските служители и 
се създадоха предпоставки за кариерно развитие, задържане на човешките ресурси в 
рамките на администрацията. 

Провеждането на обучение за развитието на умения за работа в екип и подобряване на 
координацията в, и между звената, допринесе за увеличаване на ефективността на 
общинска администрация Батак. 

Като резултат от заложените в проекта дейности, бяха обучени служители на община 
Батак и кмета и беше повишен административния капацитет на община Батак. 

 

Проектът стартира през месец април 2013 г. и продължи до месец април 2015 година. 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. 


