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

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИНО
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с реализацията на проект „Развитие на Община Борино
чрез обучение на общинските служители“ по Договор №М13-224/12.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-14, от стартирането му до настоящия момент са
проведени следните обучения по Дейност 2:
1.
Обучение със сигнатура УА-7/2014 г. Управление на
промяната и организационно развитие на 03.11.2014 г. – 04.11.2014 г. в гр.
София – 14 обучени служители;
2.
Обучение със сигнатура ИТО-2/2014 г. Електронни таблици с
MS EXCEL (базов курс) на 08.12.2014 г. – 10.12.2014 г. в гр. София – 4
обучени служители;
3.
Обучение със сигнатура ИТО-3/2014 г. Електронни таблици с
MS EXCEL (надграждащ) на 19.01.2015 г. – 22.01.2015 г. в гр. София – 14
обучени служители;
4.
Обучение със сигнатура ЕП-7/2014 г. Видеоконфериране в
административната дейност две групи на 27.01.2015 г. и на 29.01.2015 г. в
гр. София – 12 обучени служители;
По Дейност 3 две обучения по ключови компетентности извън
каталога на Института по публична администрация 2014 г. Едното
„Развитие на селски и алтернативен туризъм“ проведено на 14 –
16.11.2014 год. в хотел „Кристал“ гр. Златоград, а другото „Лична
ефективност на служителите“ – на 10, 11 и 12 декември 2014 година в
хотел „Здравец“ гр. Велинград. Обучени са и по двата модула по 37
служители от Общинска администрация Борино.
Предстоят две обучения към Института
администрация до края на месец февруари 2015 год.
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Проект „Развитие на Община Борино чрез обучение на общинските служители“, Договор № М13-22-4/12.08.2014 г. по ОПАК.
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