
 
                                                                                                             

 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА 

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ №10-21-35/09.06.2011г. 

Обща цел на проекта: 

Подобряване  управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на 

служителите в общинската администрация на Община Варна за реализиране на модерни 

политики в областта на образованието и здравеопазването.  

Специфични цели: 

 Подобряване на управлението на човешките ресурси, като ключов фактор за 

изграждане на административен капацитет. 

 Подобряване качеството на човешките ресурси в звената по управление на човешките 

ресурси и в звената с копетенции в сферата на образование и здравеопазване чрез 

създаване на вътрешни правила и процедури, проучване на добри практики, опит и 

усвояването им. 

 Повишаване знанията и уменията на човешките ресурси в звената по управление на 

човешки ресурси и в звената с копетенции в сферата на образование и здравеопазване 

в общинската администрация. 

Основни дейности по проекта: 

 Подобряване на управлението на човешките ресурси и общинската администрация и 

конкретно в звената по управление на човешките ресурси, образование и 

здравеопазване. 

 Обмяна на опит и проучване на добри практики в  администрациите на Департамент 

Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Холандия .                    . 

Описание на целевата група: 

 Общинска администрация и Районни администрации на Община  Варна 

 

Продължителност на проекта - 18 месеца, 09.06.2011 – 09.12.2012 г. 

 

Постигнати  резултати: 

 Разработени са два анализа: /1/ за досегашната практика по управление на човешките 

ресурси в община Варна,  /2 / на потребностите от обучения в общинската 

администрация и конкретно в административните звена, бенефициенти от целевата 

група. 

 Проведени са две проучвания: /1/ проучване на условията на работа и мотивацията на 

служителите, /2/ проучване на добри практики на управление на човешките ресурси в 

сходни общини от страни на Европейския съюз. 

 Проведени са два семинара, като са обхванати 50 служители от административните 

звена, бенефициенти от целевата група. 

 Проведени са шест обучения, като са обхванати 180 служители от административните 

звена, бенефициенти от целевата група. 

file://va1402bd1/Local%20Settings/Temp/notesFCBCEE/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls
file://va1402bd1/Local%20Settings/Temp/notesFCBCEE/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls
file://va1402bd1/Local%20Settings/Temp/notesFCBCEE/Проекти%20на%20Община%20Варна.xls


„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска 

администрация на община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен копоцитет”2007-2013г., съфинансирана от Европейския 

съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на ОПАК.” 

 Разработени/осъвременени,  доразвити процедури по управление на човешките ресурси 

в общинската администрация и конкретно в административните звена на Община 

Варна. 

 Реализирани са две петдневни работни посещения с по 10 участника в две държави – 

членки на ЕС. 

 

Бюджет на проекта: 448 325 лева, от които 425 769 лева е предоставена от Управляващия 

орган  безвъзмездна финансова помощ и 22 556 лева е собствен принос от бюджета на Община 

Варна. 

 
Статус на проекта  –  Приключил 


