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ОПАК. Експерти в действие

За проекта 
Комисията за финансов надзор (КФН) е бенефициент по 9-месечен проект „Повишаване капацитета на 
служителите от КФН с цел утвърждаване на компетентна и ефективна държавна администрация”, 
Договор № А13-22-62/08.05.2014 г. 
Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Проектът е по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.: „Компетентна и 
ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-13. 
Целеви групи на проекта са служителите в специализираната и обща администрация на КФН. 

Основна цел: 
Основна цел на проекта, реализиран в Комисията за финансов надзор, е повишаването на ключови и 
професионални умения на служителите й, което ще доведе до по-ефективно изпълнение на задълженията 
им, ще повиши тяхната лична мотивация, удовлетвореност и възможност за служебно и професионално 
развитие.
Специфични цели на проекта „Повишаване капацитета на служителите от КФН с цел утвърждаване на 
компетентна и ефективна държавна администрация” са: 
1. Повишаване на професионалните знания на служителите от общата и специализираната   
  администрация на КФН
2. Развитие на чуждоезиковите компетенции на служителите на КФН за успешно реализиране на 
  стратегическите й функции  
3. Подобряване на ключовите умения на служителите за работа със стандартни софтуерни приложения с 
  цел оптимизиране на обработката на информация
4. Повишаване на личната мотивация на служителите и перспективата за служебно и професионално 
  развитие

Сред основните дейности по проекта са провеждане на обучения по английски език на служителите от 
общата и специализираната администрация на КФН и участие в специализирани обучения и семинари за 
повишаване на ключовите и професионалните им умения. 

Очаквани резултати: 
1. Проведено обучение по английски език за служители от общата и специализираната администрация 
  на КФН за над 80 служители. 
2. Проведени над 200 специализирани обучения в Института по публична администрация (ИПА) 
  на служители от общата и специализираната администрация на КФН в областта на: 
  · европейското правоприлагане; 
  · публичните политики и правоприлагането в България; 
  · комуникациите, протокола и управлението на човешките ресурси; 
  · работа със стандартни софтуерни приложения за електронна обработка на данни и работа с 
   електронни документи и електронен подпис.

Комисията за финансов надзор е бенефициент по проект на 
Оперативна програма “Административен капацитет” 

Бенефициент: 
Комисия за финансов надзор 
1000 София, ул. "Будапеща" 16
http://www.fsc.bg/ 
http://www.tvoitenansi.bg/ 

Управляващ орган на Оперативна програма 
„Административен капацитет”: 
Министерство на финансите
1040 София, ул. „Г. С. Раковски” № 102
www.opac.government.bg 
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