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   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



              С помощта на Оперативна програма 

“Административен капацитет” се даде 

възможност на  администрациите в България 

– държавна, съдебна, общинска и на НПО  да 

кандидатстват с проекти за повишаване на 

компетентността на всички свои служители. 

               С такива проекти кандидатства  и 

община Кайнарджа, и получи финансиране за 

служители си - да  преминават различни 

обучения, в малки групи по разл.теми, за да 

повишат административната си подготовка. 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



              Заявленията и на двата проекта са  

изготвени по следните приоритетни оси на ОП 

“Административен капацитет” : 

 

     Ос№ II “Управление на човешките ресурси” 
      По подприоритет   2.2 -“Ефективна и компетентна 

държавна администрация” е подготвен  първия ни 

одобрен проект. Беше подаден още в м.декември 2012 

година към Управляващия орган на ОПАК и през 

април 2013 г. се подписа договор №12-22-197/ 

04.04.2013г.  за реализиране на проект “Компетентна и 

ефективна общинска администрация Кайнарджа”  

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



             Ос № I “Добро управление” 

  

              По подприоритет   1.3 -“Ефективна 

координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики” бе подготвен  втория ни  

проект. Беше подаден през м. април 2013 година към 

Управляващия орган на ОПАК и през ноември 2013 г. 

се подписа договор №13-13-181/12.11.2013г. за 

реализиране на проект: 

                “Разработване на ОПР и въвеждане на 

ефективни правила за мониторинг и контрол на 

изпълнението на общински политики в община 

Кайнарджа”  

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



Екипите за изпълнение на проектите са 

следните: 

    1. За „Компетентна и ефективна   

     общинска администрация Кайнарджа” : 

          Марин Скорчелиев     – ръководител; 

            Йорданка Йорданова – счетоводител; 

 

    2. За“Разработване на ОПР и въвеждане на  

ефективни правила за мониторинг и контрол  

на общ.политики в община Кайнарджа”: 

          Инж. Бонка Йорданова – ръководител; 

            Десислава Ефремова   – счетоводител. 

 

 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



 

ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа” - 

Договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

         Цели на проекта: 
• Подобряване квалификацията и повишаване 

нивото на професионални знания на 

служителите на общ. Кайнарджа; 

• Повишаване качеството на административните 

услуги чрез обучените общ. служители. 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



 

ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа”- 

Договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



 

ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа” - 

Договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



 

ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа” - 

Договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа”- 

Договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа”  

 

 

                                                         

ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



   ПРОЕКТ : „ Компетентна и ефективна 

общинска администрация Кайнарджа”- 

договор №:А12-22-197/ 04.04.2013 год. 

 

 

              Проектът е на обща стойност 79 994,15 лв. 

           и се реализира в продължение на 12 месеца,  

 като всички служители на общината  

 преминават различни обучения, за да 

 повишат индивидуалните си знания и 

 собствената административна 

 компетентност . 

 

                                                      

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



 ПРОЕКТ :”Разработване на ОПР и въвеждане 

на ефективни правила за мониторинг и 

контрол на общински политики в община 

Кайнарджа”-Договор №:А13-13-181/ 12.11.2013г. 
 

 

        

 

                                          

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

           Цели на проекта: 

•Включване на заинтересовани страни в изработване 

на стратегически документи за Община Кайнарджа; 

•Подобряване на контрола и координацията  при 

формулиране и прилагане на политики в общината; 

•Актуален социално-икономически анализ; 

•Изработване на ОПР и др. стратегически документи; 

•Повишаване на администр. капацитет  в общината. 

 

 



    ПРОЕКТ :”Разработване на ОПР и въвеждане 

на ефективни правила за мониторинг и 

контрол на общински политики в община 

Кайнарджа”-Договор №:А13-13-181/ 12.11.2013г. 
 

 

        

 

                                          

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

              В рамките на проекта ще се подготви социално 

икономически анализ на показателите на общината, 

Ще се разработят новият ОПР за периода 2014-2020г. и 

др.стратегически документи.Ще се създаде модел за 

ефективна координация и контрол на дейностите в 

общинска администрация Кайнарджа. 



    ПРОЕКТ :”Разработване на ОПР и въвеждане 

на ефективни правила за мониторинг и 

контрол на общински политики в община 

Кайнарджа”-Договор №:А13-13-181/ 12.11.2013г. 
 

 

        

 

                                          

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

        Проектът е на обща стойност 79 612,48 лв. и ще се  

изпълнява чрез избор на външни изпълнители в 

продължение на 9 месеца.Той стартира с представяне 

пред обществеността – кметове, км. наместници, 

граждани, общински съветници и представители на 

граждански структури. 



             

 

                                          

   ОП “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

       
                                                        ПРОЕКТ : 

”Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за     

мониторинг и контрол на общински политики в община Кайнарджа”-                        

 Договор №:А13-13-181/12.11.2013г. – представяне: 



 

БЛАГОДАРИМ ВИ  ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

 

ЗА КОНТАКТИ:             ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 
КМЕТ : ЛЮБЕН ЖЕКОВ СИВЕВ      –     0885 92 18 18 

Ул.”Дим. Дончев” №2  

Тел:/факс: +359 86 79 8461 

E-mail: kain_s@abv.bg 

Главен експерт “Икономическо развитие, международни 
програми и сътрудничество”- 

    инж. Бонка Стоянова  Йорданова – 0885 92 19 17 

  E-mail:    bonka.jordanova@mail.bg 

 

 

mailto:kain_s@abv.bg

