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ПРОЕКТ № BG05SFOP001-2.004-0004 И НАИМЕНОВАНИЕ „РАБОТИМ ЗА ХОРАТА“ - 

УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ” 

 

 

Бенефициент Институт по публична администрация 

Финансираща програма 

Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в 

партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Оперативна 

програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд. 

Договор за БФП BG05SFOP001-2.004-0004-C01/23.12.2016 г. 

Обща стойност на 

проекта 

5 716 017,58 лева, което е 100% безвъзмездна финансова помощ 

по Оперативна програма „Добро управление“. Безвъзмездната 

финансова помощ се предоставя на ИПА в следното 

съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% 

национално съфинансиране. 

Продължителност на 

проекта 
29 месеца /август 2016 г. – декември 2018 г./ 

Основна цел на проекта 

Осигуряване на професионално и експертно управление чрез 

повишаване на знанията, уменията и квалификацията на 

служителите в държавната администрация. 

Специфични цели на 

проекта 

- Укрепване на капацитета на служителите в администрацията 

за предоставяне на професионално и експертно управление;  

- Повишаване на капацитета на Института за ефективност и 

ефикасност в провеждането на обучения; 

- Подобряване на процеса на вземане на решения в Европейския 

съюз и управлението на средствата от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

- Развитие на високо ниво на професионализъм и повишени 

знания, умения и капацитет на служителите в държавната 

администрация чрез провеждането на специализирани 

обучения. 

Целева група 
Служители от държавната администрация, на трудово и служебно 

правоотношение. 

Основните дейности 

- Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството 

на учебната и изследователската дейност; 

- Обучения за подобряване капацитета на българската 

администрация за участие в процеса на вземане на решения в 

ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България; 

- Организиране на Академия за Европейските структурни и 

инвестиционни фондове; 
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- Реализиране на обучения за повишаване на експертния 

капацитет на служителите в държавната администрация на 

всички нива по модерни обучителни програми в синхрон със 

стратегическите приоритети и потребностите на 

администрацията; 

- Развитие на информационен и документационен център в 

ИПА; 

- Дейности за информация и комуникация. 

Индикатори 

- Институтът по публична администрация ще бъде подкрепен 

като администрация, прилагаща механизми за организационно 

развитие и управление ориентирано към резултатите; 

- 76 обучителни модули ще бъдат разработени или 

осъвременени; 

- 19 056 служители от държавната администрация ще бъдат 

обучени; 

- 17 172 служители от държавната администрация ще получат 

сертификати за успешно преминато обучение; 

- 7 анализа и изследвания ще бъдат разработени. 

 

 

 

 


