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Ф

„Повишаване на професионалната квалификация на служителите на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор“
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ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Общата цел на проекта е подобряване на знанията и уменията на служителите 

в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с цел по-

ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 Повишаване на чуждоезиковите познания на служителите на ДАМТН за

ефективна работа при прилагането на хармонизираното законодателство на

Европейския съюз в областите на компетентност на ДАМТН;

 Подобряване на специфичните чуждоезикови познания на служителите на

ДАМТН за ефективна комуникация с европейските и международните

институции и структури;

 Повишаване на компютърните умения на служителите на ДАМТН за

подобряване качеството и ефективността на работата им;

 Повишаване на професионалната компетентност на служителите на ДАМТН,

отговорни за управлението, конфигурирането и поддръжката на инструменти

в IT среда.



ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ПРОЕКТА

 Дейност 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови

обучения на служители на ДАМТН за повишаване на

професионалната им квалификация

• Поддейност 1.1: Специализирани чуждоезикови обучения,

организирани от Института по публична администрация

• Поддейност 1.2: Чуждоезикови обучения, различни от

предлаганите от Института по публична администрация

 Дейност 2: Организиране и провеждане на компютърни

обучения на служители на ДАМТН за подобряване

качеството и ефективността на работа им

• Поддейност 2.1: Компютърни обучения за разширяване на

познанията и уменията за работа с продуктите на MS

Office

• Поддейност 2.2: Компютърни обучение за управление,

конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда

 Дейност 3: Дейности за информация и публичност



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Дейност 1, Поддейност 1.1

•Повишена професионална квалификация на служителите от специализираната

администрация на ДАМТН;

•Проведено 1 специализирано чуждоезиково обучение „Разговорен английски език

(базов курс)“ – ЧЕО - 1А;

•Проведени 12 специализирани чуждоезикови обучения „Делови умения - участие в

работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ – ЧЕО – 4 на служители

на ДАМТН;

•Общ брой обучени служители на ДАМТН по Поддейност 1.1 – 13.

Дейност 1, Поддейност 1.2

•Повишена професионална квалификация на служителите на ДАМТН;

•Проведени 60 обучения на служители на ДАМТН по английски език – първа сесия;

•Проведени 40 обучения на служители на ДАМТН по английски език – втора сесия;

•Проведени 3 обучения по немски език на служители на ДАМТН;

•Общ брой обучени служители на ДАМТН по Поддейност 1.2 – 103.

Дейност 2, Поддейност 2.1

•Повишена професионална квалификация на служителите от общата и

специализирана администрация на ДАМТН;

•Проведени 8 компютърни обучения по MS Office;

•Проведени 15 компютърни обучения по MS Excel за начинаещи;



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

•Проведени 9 компютърни обучения по MS Excel за напреднали.

•Общ брой обучени служители на ДАМТН по Поддейност 2.1 – 32.

Дейност 2, Поддейност 2.2

•Повишена професионална квалификация на служителите от отдел

„Административно и информационно обслужване”;

•Проведено 1 обучение по „Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to

Windows Server 2008”;

•Проведени 2 обучения по „Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft

Exchange Server 2010“;

•Проведени 2 обучения по „Designing and Deploying Messaging Solutions with

Microsoft Exchange Server 2010“;

•Общ брой обучени служители на ДАМТН по Поддейност 2.2 – 5.

Дейност 3

•Повишаване на информираността на гражданите относно целите на проекта.

•Изготвени и публикувани прессъобщения в национален ежедневник - 2 броя;

•Разработено графично изображение (интернет-банер);

•Разработени презентации – 2 броя;

•Изготвени и разпространени цветни плакати - 50 броя.



ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ КЪМ  27.05.2014 г.

Повишена професионална квалификация на служителите от общата и 

специализирана администрация на ДАМТН;

Проведени са 116 чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН в рамките 

на изпълнение на Дейност 1 в гр. София и в страната;

Проведени са 37 компютърни обучения на служители на ДАМТН в рамките на 

изпълнение на Дейност 2;

Повишена информираност на гражданите и популяризиране на проекта, 

източника на неговото финансиране, общите и специфичните цели на проекта 

и постигнатите резултати



Успешното изпълнение на заложените в проекта дейности допринесе за
удовлетворяване в голяма степен на настоящите потребности от
чуждоезикови и компютърни обучения на служителите на ДАМТН.
Повишаването на професионалната квалификация на служителите в тези
области гарантира тяхното ефективно и компeтентно участие в работните
групи към структурите на ЕК и други международни организации,
допринесе за подобряването на комуникативните им умения, ускоряване
на работните процеси и повишаване на качеството на обслужване на
гражданите и бизнеса и създаде възможности за по-ефективно участие на
ДАМТН в проекти, организирани и финсирани от ЕК в областта на надзора
на пазара, техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и
метрологичния надзор.



УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Настоящият проект е част от дългосрочната програма на ДАМТН за развитие на

административния капацитет и повишаване на професионалната квалификация на

служителите на агенцията, подобряване работата на администрацията и качествено

обслужване на гражданите и бизнеса.

След неговото приключване, ДАМТН се ангажира да продължи да развива

административния си капацитет и да повишава професионалната квалификация на

служителите си.

Устойчивостта и надграждането върху постигнатите по проекта резултати ще бъдат

постигнати освен чрез изпълнение на задълженията на ДАМТН, по отношение на

ежегодното планиране и организиране на обучения на служители за повишаване на

тяхната професионална квалификация, така също и чрез успешното изпълнение на

проект на ДАМТН „Подкрепа на професионалното развитие на служителите на

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор” – Договор № 13-22-

70/27.01.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд, който е в процес на изпълнение

към настоящия момент, и не на последно място чрез подготовка на нови проектни

предложения в тази сфера.


