
ДОГОВОР С РЕГ. № А13-22-44 ОТ 09.05.2014 Г.   

 
Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” 

Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” 
Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13 

Наименование и седалище на бенефициента: Национален институт  

за помирение и арбитраж, гр.София 1618, кв.”Овча купел”, ул.”Боряна” № 59, бл.215А, 
ет.1, ап.1

 

Място на изпълнение на проекта: Република България 

Наименование на проектното предложение: Повишаване на компетентността и 

ефективността на администрацията на НИПА 

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 47 081.69 лева 

Период за изпълнение: 9 месеца 

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 

 

Период за изпълнение 9 месеца 

Партньор(и) Не 

Цели на 

проекта 

Обща цел 

Повишаване на квалификацията и компетенциите на 

служителите на НИПА за постигане на по-висока ефективност 

на дейността на администрацията чрез провеждане на 

целенасочени обучения 

Специфични 

цели 

1. Подобряване на чуждоезиковите компетенции в 

английски език на служителите на НИПА; 

2. Повишаване на квалификацията и уменията на 

служителите на НИПА в боравенето с компютърни  

програми;  

3. Повишаване на комуникационните и презентационни 

компетентности на служителите на НИПА; 

4. Повишаване на компетенциите на НИПА в 

стратегическо управление и разработване на 

политики; 

5.  Подобряване на уменията на служителите за работа в 

екип и цялостната екипна ефективност на 

администрацията; 

6. Повишаване на личностната ефективност на 

служителите на НИПА; 

7. Повишаване и актуализиране на компетенциите на 

НИПА във  финансовото и счетоводно управление и 

отчитане;  

8. Овладяване на спецификите на стилистиката на 

нормативните актове и наредби. 

Целева(и) група(и) Служители от администрацията на НИПА – 10 служители по 



трудово правоотношение 

Очаквани резултати 

Дейност 1: 

 30 обучени лица в английски език, от които 20 в нивата 

по английски в съответствие със стандартите на ЕС, 5 

лица в делови умения и 5 лица в юридически 

английски. 

Дейност 2: 

 20 обучени служители в ефективно боравене с 

компютърни  програми, а именно: 

o 5 обучени служители с повишени знания за 

работа с WORD документи; 

o 5 обучени служители с повишени знания за 

работа с EXCEL таблици; 

o 3 обучени служители в презентационни умения 

с MS POWER POINT; 

o 3 обучени служители в управление 

изпълнението на проекти с  MS PROJECT; 

o 4 обучени служители в изготвянето на 

статистически анализ; 

Дейност 3:  

 26 обучени служители в комуникационни стратегии, 

стратегическа ефективност и ефективност в 

разработване на политики, умения за работа в екип и 

личностна ефективност: 

o 3 обучени служители в комуникационни 

стратегии и умения за презентиране на НИПА; 

o 3 обучени служители в стратегическо 

управление и разработване на ефективни 

политики; 

o 10 обучени служители в екипна ефективност и 

умения за работа в екип; 

o 10 обучени служители в повишаване на 

личностната ефективност. 

Дейност 4: 

 2 обучени служители  - 1 служител с обновени и 

актуализирани знания в ефективност във финансовото 

управление и контрол и 1 служител с актуализирани и 

подобрени знания за годишно счетоводно 

приключване 

Дейност 5: 

 7 обучени служители в стилистика на нормативните 



актове и наредби. 

Дейност 6: 

 100 броя дипляни; 

 50 броя настолен календар-бележник с визуализация на 
проекта; 

 50 броя папки с визуализация на проекта, цветен печат; 

 50 броя тетрадки с визуализация на проекта;  

 50 броя Нотпад с визуализация по проекта; 

 50 броя химикалки с визуализация на проекта;  

 13 броя USB флаш устройства 16 Gb;  

 1 брой информационна табела; 

 4 броя публикации относно проекта на сайта на НИПА; 

 2 броя пресконференции. 

Основни дейности 

Дейност 1: Чуждоезиково обучение по английски език  на 

служителите на НИПА; 

Дейност 2: Подобряване на компютърните компетенции и 

умения;  

Дейност 3: Ефективност и ефективни комуникации на 

държавната администрация; 

Дейност 4: Обучения за повишаване на компетенциите в 

ефективно финансово и счетоводно  управление и отчитане на 

НИПА  

Дейност 5: Обучение в стилистиката на нормативните актове 

и наредби; 

Дейност 6: Дейности за информация и публичност. 

 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

База (начална 

стойност към
1
 

01.11.2013 г.) 

 Стойност, 

получена само 

като резултат от 

изпълнението на 

проектното 

предложение 

Обща 

стойност на 

индикатора
2
 

За 

изпълнение  

Обучени 

служители 
Брой 29 85 114 

                                                
1
 Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:  

2
 Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5 



За 

изпълнение 

Общ брой на 

обучените 

служители в 

администрацията  

- обучени жени 

от общия брой 

обучени 

% 69% 69% 

 

 

 

За 

изпълнение 

Общ брой на 

обучените 

служители в 

администрацията  

- обучени жени 

от общия брой 

обучени 

Брой 20 59 

 

 

 

79 

За резултат 

Служители, 

успешно 

преминали 

обученията с 
получаване на 

сертификат 

% 100% 100% 

 

За резултат 

Служители, 

успешно 
преминали 

обученията с 

получаване на 

сертификат 

Брой 29 85 114 

 

Дейност Специфични цели 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори 

за 

изпълнение/р

езултат 

Мерна 

единица на 

индикатора 

Целева 

стойност на 

индикатора 

Източници на 

информация за 

индикаторите 

Дейност 1 

Поддейност 1.1 

Обучения по 

английски език, 

съгласно 

изискванията на 

Европейската 

езикова рамка  

Подобряване на 

чуждоезиковите 

компетенции в 

английски език 

на служителите 

на НИПА 

20 обучени 

лица в нивата 

по английски 

език в 

съответствие 

със 

изискванията 

на 

Европейската 

езикова рамка 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

 

Брой 

20 обучени 

служители в 

английски 

език /20 

сертификата 

за обучения в 

нивата по 

английски 

език  

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети 

и доклади 

Дейност 1 

Поддейност 1.2. 

Специализирани 
обучения по 

английски език 

към ИПА 

Подобряване на 

чуждоезиковите 

компетенции в 

английски език 

на служителите 

на НИПА 

5 обучени  

лица в делови 

умения на 
английски език 

 

5 обучени лица 

в юридически 

английски 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

Брой 

10 обучени 

общо 

служители в 
специализира

ни обучения 

по английски 

език/10 

сертификата 

общо  за 

делови 

умения - 5 и 

юридически 

английски - 5 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети 

и доклади 

Дейност 2 Повишаване на 5 обучени Обучени Брой 5 обучени Сертификати, 



Поддейност 2.1 

Обучение за 

работа с 

електронни 

текстови 

документи 

квалификацията 

и уменията на 

служителите на 

НИПА в 

боравенето с 

компютърни  

програми 

служители с 

повишени 

знания за 

работа с 

WORD 

документи 

 

служители/Сер

тификати 

 

служители с 

повишени 

знания за 

работа с 

WORD 

документи /5 

сертификата 

за работа с 

WORD 

документи 

 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети, 

доклади 

Дейност 2 

Поддейност 2.2: 
Обучение за 

работа и 

използване на 

електронни 

таблици 

Повишаване на 

квалификацията 

и уменията на 

служителите на 

НИПА в 

боравенето с 

компютърни  

програми 

5 обучени 

служители с 
повишени 

знания за 

работа с 

EXCEL 

таблици 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

Брой 

5 обучени 

служители с 
повишени 

знания за 

работа с 

EXCEL 

таблици/5 

сертификати 

за  работа с 

EXCEL 

таблици 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети, 

доклади 

Дейност 2 

Поддейност 2.3:  

Обучение в 
презентационни 

умения с MS 

Power Point 

Повишаване на 

квалификацията 

и уменията на 

служителите на 

НИПА в 

боравенето с 

компютърни  

програми 

3 обучени 

служители в 

презентационн
и умения с MS 

MS Power 

Point 
Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

Брой 

3 обучени 

служители в 

презентацион
ни умения с 

MS Power 

Point /3 

сертификата 

за участие в 

обучение 

„Презентацио

нни умения. 

MS Power 

Point“ 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети, 

доклади 

Дейност 2 

Поддейност 2.4:  

Обучение за 
използване на 

MS Project в 

управление на 

проекти и 

дейности 

Повишаване на 

квалификацията 

и уменията на 

служителите на 

НИПА в 

боравенето с 

компютърни  

програми 

3  обучени 

служители в 

управление 
изпълнението 

на проекти с  

MS PROJECT Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

Брой 

3  обучени 

служители в 

управление 
изпълнението 

на проекти с  

MS PROJECT 

/ 3 

сертификата 

за участие в  

обучение за 

управление 

изпълнението 

на проекти с  

MS PROJECT 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети 

Дейност 2 
Поддейност 2.5: 

Обучение за 

статистически 

анализ на 

показатели от 

поддържаните в 

НИПА бази от 

данни за 

колективните 

трудови 

Повишаване на 

квалификацията 

и уменията на 

служителите на 

НИПА в 

боравенето с 

компютърни  

програми 

4 обучени 
служители в 

изготвяне на  

статистически 

анализ 
Обучени 

служители/Сер

тификати 

 

Брой 

4 обучени 

служители в 

изготвяне на 

статистическ

и анализ/4 

сертификата 

за обучение в 

статистическ

и анализ 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети 



договори и 

колективните 

трудови спорове. 

Дейност 3 

Поддейност 3.1: 

обучение в 

комуникационни 

стратегии и 

презентирането 

на НИПА в 

публичното 

пространство 

Повишаване на 

комуникационнит

е и 

презентационни 

компетентности 

на служителите 

на НИПА 

 

3 обучени 

служители в 

„Комуникацио

нни стратегии 

и изграждане 

на публичен 

образ“ 
Обучени 

служители/Сер

тификати 
 

Брой 

3 обучени 

служители 

във 

„Комуникаци

онни 

стратегии и 

изграждане 

на публичен 

образ“/ 3 

сертификата 
за участие в 

обучение 

„Комуникаци

онни умения 

и изграждане 

на публичен 

образ“ 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 
листове, отчети, 

доклади 

Дейност 3 

Поддейност 3.2: 

Стратегическа 

ефективност и 

ефективност на 
публичните 

политики 

Повишаване на 

компетенциите на 

НИПА в 

стратегическо 

управление и 

разработване на 

политики; 

3 обучени 

служители в 

умения, 

свързани със 

стратегическот
о управление и 

разработване 

на публични 

политики 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

Брой 

3 обучени 

служители в 

практически 

умения, 

свързани със 
стратегическо

то управление 

и 

разработване 

на публични 

политики / 3 

сертификата 

за участие в 

обучение за 

придобиване 

на умения, 

свързани със 
стратегическо

то управление 

и 

разработване 

на публични 

политики 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 

листове, отчети, 

доклади 

Дейност 3 

Поддейност 3.3 

Екипна 

ефективност 

 

Подобряване на 

уменията за 

работа в екип и 

екипната 

ефективност на 

администрацията 

10 обучени 

служители в 

екипна 

ефективност и 

умения за 

работа в екип 
Обучени 

служители/Сер
тификати 

Брой 

10 обучени 

служители в 

екипна 

ефективност 

и умения за 

работа в екип/ 
10 

сертификата 

за участие в 

обучение 

„Екипна 

ефективност“ 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 
снимки, 

присъствени 

листове, отчети, 

доклади 

Дейност 3 

Поддейност 3.4 

Личностна 

ефективност 

 

Повишаване на 

личностната 

ефективност на 

служителите на 

НИПА 

10 обучени 

служители в 

личностна 

ефективност 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

Брой 

10 обучени 

служители в 

личностна 

ефективност/

10 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 



сертификата 

за обучение в 

личностна 

ефективност 

листове, отчети, 

доклади 

 

Дейност 4 
Обучения за 

повишаване на 

компетенциите в 

ефективно 

финансово и 

счетоводно  

управление и 
отчитане на 

НИПА 

 

Повишаване и 

актуализиране на 

компетенциите на 

НИПА във  

финансовото и 

счетоводно 

управление и 

отчитане 

2 обучени 

служители - 1 

служител с 

обновени и 

актуализирани 

знания 

ефективност 

на системите 

за финансово 
управление и 

контрол и 1 

служител с 

подобрени 

знания в 

годишното 

счетоводно 

приключване 
Обучени 

служители/Сер

тификати 

Брой 

2 обучени 

служители - 1 

служител с 

обновени и 

актуализиран

и знания в 

ефективност 

на системите 

за финансово 
управление и 

контрол и 1 

служител с 

подобрени 

знания в 

годишното 

счетоводно 

приключване/ 

2 сертификата 

съответно 1 

за обучение в 
„Вътрешен 

финансов 

контрол:ефек

тивност на 

системите за 

финансово 

управление и 

контрол“  

И 1 

сертификат в 

„Годишно 

счетоводно 
приключване 

на 

бюджетната 

година“ 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 
листове, отчети 

Дейност 5: 
Обучение в 

стилистиката на 

нормативните 

актове и наредби 

Овладяване на 

спецификите в 

стилистиката на 

нормативните 

актове и наредби 

7 обучени 

служители в 

стилистиката 

на 

нормативните 

актове и 

наредби 

Обучени 

служители/Сер

тификати 

Брой 

7 обучени 

служители в 

стилистиката 

на 

нормативните 

актове и 

наредби /7 

сертификата 
за обучение в 

стилистика на 

нормативните 

актове и 

наредби 

Сертификати, 

материали от 

проведените 

обучения, 

присъствени 
листове, отчети, 

доклади 

Дейност 6: 

Дейности за 

информация и 

публичност 

Изпълнение на 

договорно 

задължение на 

бенефициента и 

изискванията на 

Регламент на 

Комисията (EО) 

100 броя 

дипляни; 50 

броя папки; 

1 брой 

информационн

а табела; 50 

броя тетрадки; 

Разработени и  

разпространен

и 

информационн

и материали  - 

дипляни 

 

Брой 

100 бр. 

Дипляни 

 

 

 

 

263 броя 

Официалната 

страница на 

НИПА и 

съответните 

счетоводни 

документи, 

Копия на 



№ 1828/2006.; 

Информиране на 

обществеността за 

дейностите и 

резултатите от 

проекта и 

финансовата 

подкрепа от 

страна на ЕС; 

50 броя 

настолен 

календар-

бележник; 50 

броя Нотпад; 

50 броя 

химикалки; 13 

броя USB 

флаш 

устройства 16 

Gb;  

4 публикации 
на 

официалната 

страница на 

НИПА; 

2 броя 

пресконференц

ии 

 

Разработени 

информационн

и материали – 

папки, 

тетрадки, 

химикалки, 

флашустройст

ва 

 

Публикации на 

интернет 

страницата на 
НИПА 

 

Информацион

на табела 

 

Пресконферен

ция 

общо 

информацион

ни материали 

– папки, 

тетрадки, 

химикалки, 

нотпад, 

календар-

бележници, 

флашустройс

тва 

 
4 броя 

публикации 

на страницата 

на НИПА 

 

 

1 брой 

информацион

на табела 

 

2 броя 
пресконферен

ции 

дипляни, 

материали, 

снимка на 

информационна

та табела, 

снимки от 

пресконференц

иите 

 

 

 

 

 


