19 СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДКСБТ УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЕ
„УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ”
ПО ПРОЕКТ „ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА –
МОДЕРНА, КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”,
ДБФП № 13-22-55 / 24.04.2014 Г., ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 2007 – 2013 Г.,
СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН
ФОНД
ДКСБТ е бенефициент по проект „Държавна комисия по стоковите борси и тържищата –
модерна, компетентна и ефективна държавна администрация”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № А13-22-55 / 24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Общата цел на проекта е повишаване квалификацията на служителите в ДКСБТ чрез
провеждане на специализирани обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на
задълженията им.
Специфичните цели на проекта са:
- Подобряване знанията и уменията на служителите в ДКСБТ чрез провеждане на
специализирани обучения.
- Повишен капацитет на администрацията в ДКСБТ.
В изпълнение на специфичните цели на проекта 19 служители на ДКСБТ взеха участие в
два броя обучения на Института по публична администрация, както следва:
- Обучение „Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ” (УА-8 от
Каталога на ИПА за 2013 година, съответно УА-10 от Каталога за 2014 година).
- Обучение „Емоционална интелигентност в управлението” (УА-5 от Каталога на ИПА
за 2013 година, съответно УА-6 от Каталога за 2014 година с променено название „Лични умения
за ефективно управление”).
Всеки един от участниците в обученията получи сертификат, удостоверяващ придобитите
знания и умения.
Провеждането на обучението спомогна за реализиране на основните цели на проекта –
подобряване знанията и уменията на служителите и повишен капацитет на администрацията в
ДКСБТ.
Като резултат от проведените два броя обучения в Института по публична админстрация
се очаква последователна и продължителна работа от обучените служители и предаване на
придобития опит, с цел изграждане на траен положителен имидж на ДКСБТ в обществото, който
може да бъде постигнат единствено чрез осъзнаване и стремеж към:
- Последователно въвеждане и прилагане на всички универсални принципи на доброто
управление в работата на ДКСБТ в общите направления - демократичност (прозрачност,
участие); върховенство на закона (законност, справедливост); съгласие (легитимност, баланс);
капацитет (ефективност и ефикасност); устойчивост (предвидимост, надеждност) и визия за
бъдещето;
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- Еднозначно и ясно определяне на ролята, отговорностите и отношенията между
институциите, установяване на система на отговорностите на всяко равнище на управление;
- Стриктно разделение на административните от политическите функции на всички
равнища на публичното управление и опазване на политическия неутралитет на
администрацията;
- Пълно зачитане на индивидуалните права на гражданите, включително спазване на
принципа на субсидиарност;
- Максимално опростяване и систематизиране на нормативните актове и процедури;
- Фокус върху клиента – при предоставянето на административни и обществени услуги
акцентът се премества към нуждите на потребителите, вместо към проблемите на ДКСБТ и
нейната администрация;
- Взаимодействие и партньорство с организациите на гражданите и бизнеса.
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