
Оперативната програма 
“Административен капацитет”

ДБФП № А13-22-44/09.05.2014 г.

ПРОЕКТ

„Повишаване на компетентността 
и ефективността на 

администрацията на НИПА“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.

изпълняван с ДБФП №А13-22-44/09.05.2014 г. по приоритетна ос 
ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компе-
тентна и ефективна държавна администрация” с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европей-
ския социален фонд.
 Изпълнението на проекта е съобразено с актуалните потреб-
ности от обучение на служителите на НИПА и обхваща в голяма 
степен развитието на техните компетенции. Предвидени са целе-
насочени обучения, пряко обвързани с функциите, които служи-
телите осъществяват и които ще доведат до цялостно повишаване 
на квалификацията им, но също и до по-добро сътрудничество и 
модели на работа. Предвидените обучения са както базисни, така 
и специализирани, обвързани с основните трудови задачи и во-
дят до по-ефективното управление на човешките ресурси и по-
добряване компетентността и ефективността на цялата организа-
ция.
 Заинтересовани страни в реализацията на проекта са ор-
ганите на държавната власт, институциите на пазара на труда, 
работодателите, наетите от тях работници и служители, както и 
съответните им организации - социални партньори, които ще 
се възползват от повишената квалификация на служителите на 

комуникационни стратегии, екипна и личностна ефективност.
Ключови служители на НИПА ще повишат своите компетенции 
в ефективно финансово и счетоводно управление и отчитане 
на дейността и бюджета на НИПА, с което ще се постигне по-
висока ефективност при разходването на бюджетни средства. 
Обучените служители ще обновят и актуализират знанията си 
във финансовото управление и контрол и в годишното счето-
водно приключване.
 Обучението в стилистика в нормативните актове ще допри-
несе за повишаване на знанията на служителите на НИПА, чии-
то функции са свързани с изготвяне на проекти на нормативни 
актове и свързаните с тях административни документи в облас-
тта на индустриалните отношения, колективното трудово до-
говаряне и уреждането на колективни трудови спорове. Целта 
е изграждането на умения при използването на унифицирана 
терминология и спазване на актуалните изисквания към юри-
дическия език и стил на различните нормативни актове.
 Изпълнението на дейността по информация и публичност 
е договорно задължение на НИПА като бенефициент, съгласно 
Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. Целта е да се осигу-
ри информация за заинтересованите страни и обществеността 
относно целите на проекта и получената подкрепа на финанси-
ращия орган за подобряването на капацитета на НИПА.

 При осъществяване на общата и специфични цели и дей-
ности по проекта, ние ще надградим усилията за повишаване на 
квалификацията и професионализма на служителите на НИПА, 
в съответствие с Актуализираната Лисабонска стратегия. Из-
пълнението на дейностите и предвидените по тях обучения ще 
повлияят позитивно за изграждането на висока ефективност и 
капацитет на администрацията на НИПА и уменията й в процеса 
на  провеждане на пълноценен социален диалог и сътрудни-
чество със социалните партньори, посредниците, арбитрите и 
компетентните институции. След провеждане на обученията по 
него, ще се почувства пряк ефект върху дейността на админи-
страцията и цялостния капацитет на института.
 Осъществяването на целите на проекта ще допринесе за 
постигането на стратегическата и оперативни цели на Програ-
мата за дейността през 2014 г. и Стратегията за развитие на На-
ционалния институт за помирение и арбитраж.
 В качеството си на администрация – юридическо лице със 
статут на изпълнителна агенция към министъра на труда и со-
циалната политика, в компетентността на НИПА се включват 
дейности, изпълнението на които изисква специализирани зна-
ния и умения. Чрез осъществяване на настоящия проект ще се 
повиши  квалификацията и компетентността на служителите на 
НИПА и ще се подобри работата на института. 

VІІ. КАКЪВ РЕЗУЛТАТ ЩЕ ПОСТИГНЕМ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА КАТО ЦЯЛО?



НИПА и същевременно са пряко заинтересовани посредничест-
вото и арбитражът да се развиват съгласно насоките и перспекти-
вите на националните и европейските стратегически документи.
Повишеният капацитет и компетентност на НИПА ще позволи на 
института да допринася по-ефективно за въвеждането политики 
на национално ниво по отношение на индустриалните отноше-
ния, колективното трудово договаряне, превенция на колективни 
трудови спорове и подобряване на индустриалните отношения 
като цяло. Повишените умения за представяне ролята, мястото и 
функциите на НИПА , както и придобитите чуждоезикови и ком-
пютърни умения ще позволят подобряване на изпълняваните от 
НИПА функции и прилагане в България на добри чуждестранни 
практики за посредничество и арбитраж, както и в областта на 
анализите на информация за колективни трудови договори и ко-
лективни трудови спорове. Ще се формира по-голям капацитет за 
изпълнението на програмата на НИПА „Превенция и предотвра-
тяване на колективни трудови конфликти“, изпълнявана като част 
от политиката на МТСП в областта на трудовите и индустриалните 
отношения.
 Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на 
стратегическата и оперативни цели на Програмата за дейността 
на НИПА през 2014 г. за повишаване на капацитета на служителите 
на НИПА.

І. КАКВА Е ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА?

ІІ. КАКВИ СА СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ
НА ПРОЕКТА?

VІ. КАКВИ СА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО ПРОЕКТА?

ІІІ. КАКВО Е ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТА?

ІV. КАКЪВ Е СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТА?

V. КАКВИ СА НАПРАВЛЕНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ДЕЙНОСТИТЕ?

 Основната цел на проекта е чрез съвременни и целенасочени 
обучения да се инвестира в придобиване на нови и развиване и 
обогатяване на наличните знания и умения на служителите, така 
че администрацията да получи необходимия капацитет, основан 
на знанието и компетентността, придобити по време проекта. 
Чрез планираните обучения служителите на НИПА ще имат въз-
можност да усвоят знания, умения и ключови компетентности 
по английски език, комуникационни стратегии и умения, компю-
търни умения, екипна и личностна ефективност, разработване на 
публични политики и стилистика в нормативни актове, счетовод-
ни и финансови компетенции, които гарантират по-успешно из-
пълнение на служебните задължения и модернизиране на услу-
гите, предлагани от НИПА и осигуряване на среда за устойчиво 
развитие в НИПА. Общата цел на проекта е повишаване на квали-
фикацията и компетенциите на служителите на НИПА за постига-
не на по-висока ефективност на дейността на администрацията на 
Института.

 Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 
47,081.69 лева, изцяло безвъзмездно предоставени от Оператив-
на програма „Административен капацитет“ (ОПАК) 2007-2013 г., 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. От тези 
средства 42,538.09 лева са преките допустими разходи за финан-
сиране на обученията, както и за изпълнение на дейностите по 
информираност и публичност, а 4,543.60 лева са допустимите раз-
ходи за организация и управление на проекта.

английски език съгласно Европейската езикова рамка, така и с 
повишаване на капацитета чрез специализирани езикови обу-
чения в делови умения и в английски език за юристи на слу-
жители, чиито функции изискват комуникация с чуждестран-
ни организации, сродни на НИПА, ползване на терминология, 
свързана с колективното трудово договаряне и колективните 
трудови спорове, която включва юридически термини;

2. Повишаване на квалификацията и уменията на служителите 
на НИПА в работата им с компютърни програми в областта на 
стандартизирани офис приложения, но също така и специали-
зиран статистически софтуер за обработка и анализ на данни 
от колективните трудови договори и за колективните трудови 
спорове;

3. Изграждане на висока ефективност и капацитет на админи-
страцията на НИПА в областта на уменията за социален диалог 
и сътрудничество с организациите на социалните партньори, 
работодателите, работниците и служителите, посредниците и 
арбитрите, както и институциите чрез специализирани обуче-
ния за повишаване на уменията в стратегическо планиране, 
ключови и професионални компетенции, подобряване на 
екипната ефективност и сътрудничество между служителите 
като част от политиките по управление на човешки ресурси;

4. Развитие на капацитета на ключови служители от админи-
страцията на НИПА чрез специализирани обучения за пови-
шаване и актуализиране на компетенциите във финансовото 
и счетоводно управление и отчитане, както и за овладяване 
на спецификите на стилистиката на нормативните актове.

 Проектът трябва да приключи в началото на м. февруари 2015 
г., като етапа на провеждане на обученията започва от 1 септем-
ври 2014 г.

 При чуждоезиковото обучение по английски език изпъл-
нението на дейността ще доведе до подобряване на чуждое-
зиковите компетенции по английски език на служителите на 
НИПА и получаването на езикови познания в съответствие с 
Европейската езикова рамка на Съвета на Европа (А1, А2 и В1, 
В2). Подобряването на езиковите компетенции на администра-
цията на института ще подпомогне поддържането на английски 
вариант на интернет страницата на НИПА, което ще допринесе 
за по-висока информираност на международните партньори 
за дейността на института. Езиковите компетенции на админи-
страцията ще благоприятстват за проучването на добрата меж-
дународна практика в областта на уреждането на колективните 
трудови спорове; ефективното сътрудничество и комуникации-
те със сродни на НИПА организации в процеса на създаване на 
общоевропейска мрежа на институтите, в чиято компетентност 
е уреждането на трудови конфликти и подпомагане и анализи-
ране на процеса на колективно трудово договаряне;  разработ-
ването и участието в проекти, финансирани от ЕС, МОТ и др.
 Подобряването на компютърните компетенции и умения 
е пряко свързано със специфичните служебни задължения на 
служителите. Те ще придобият повишени знания и компютърни 
умения за работа с WORD документи, за работа с EXCEL табли-
ци, презентационни умения с MS Power Point; компетентности в 
управлението и изпълнението на проекти с MS PROJECT и изгот-
вянето на статистически анализ.
 Служителите на НИПА ще бъдат обучени в комуникацион-
ни стратегии и презентиране на НИПА в публичното простран-
ство, стратегическа ефективност и ефективност на публичните 
политики; екипна ефективност и личностна ефективност. След 
провеждане на обученията ще се повиши компетентността на 
служителите на средно-управленско и експертно ниво в страте-
гическото планиране и разработването на публични политики, 

 Единадесет са предвидените обучения, които ще се изпълня-
ват от Института за публична администрация към Министерския 

 Специфичните цели на проекта могат да се обособят в следни-
те групи:

1. Подобряване на чуждоезиковите компетенции по английски 
език на служителите на НИПА. Целта е свързана с придобива-
не и развитие както на умения за ползване и комуникация на 

съвет. Те включват обучения за специализиран английски език, 
за повишаване на компютърните умения и ефективността на 
администрацията на НИПА, за развитие на капацитета на клю-
чови служители в областта на финансовото управление и кон-
трол, стилистика на нормативните актове, стратегическо пла-
ниране и развитие на ключови и професионални компетенции. 
Три от обученията са възложени чрез проведена процедура 
за избор на изпълнител по ЗОП, съответно по английски език 
в съответствие с Европейската езикова рамка – „Сигма-2000 
Фарос“ ООД, за обучение за статистически анализ на показа-
тели от поддържаните в НИПА бази от данни за колективните 
трудови договори и колективните трудови спорове - „Иконо-
метрика“ ЕООД, и за обучения за ефективност и ефективни 
комуникации на държавната администрация - „Ейч Ар Груп“ 
ЕООД. За изпълнител на дейностите по информираност и пуб-
личност в съответствие с процедурата по ЗОП бе избрана фир-
мата „Прес Продукт Лайн“ ООД.


