
По проект на Програма „Европа” 2010, Столична община  

 

Кръгла маса „Администрацията на район Връбница – модерна и ефективна” 

 

На 19 октомври на бул. „Ломско шосе” № 207 в комплекс “Кристал” се 

проведе Кръгла маса „Администрацията на район Връбница – модерна и 

ефективна” по проект „Европейски практики за развитие на административния 

капацитет на район Връбница. Проектът се реализира от Фондация „РЕГИОН.БГ” 

в партньорство с район Връбница и Сдружение „Бъдеще в Европа”, с финансовата 

подкрепа на Столична община по Програма „Европа – граждански проекти и 

европейски практики”, 2010. 

На събитието бяха представени дейностите и резултатите от проекта – 

анализ и оценка на системата за управление и административното обслужване на 

гражданите в район Връбница през последните две години; анкетно проучване 

сред жителите на района за удовлетвореността от административното 

обслужване; персонална оценка и диагностика на професионалния профил на 

ръководния екип с цел изработване на персонални програми за професионално 

развитие; реализация на персоналните програми за професионално развитие на 

ръководния екип; е-обучение на администрацията и тренинг на възловите 

служители на район Връбница; разработване и реализация на Комуникационна 

стратегия. 

В дискусията взеха участие народните представители от 41-то НС Снежана 

Дукова и Валентина Богданова; общинските съветници  Таня Георгиева и Калоян 

Паргов, заместник-председател на „Постоянната комисия за европейска 

интеграция и връзки с гражданското общество” на СОС, заместник-председател 

на Програмния съвет на Програма „Европа – граждански проекти и европейски 

практики”, Младен Младенов, кмет на район Връбница и заместниците му 

Димитринка Лазарова и инж. Димитър Димитров, както и останалите служители 

от ръководния екип на районната администрация.  

Встъпителни думи за същността и реализацията на проекта каза Христо 

Ковачев – председател на Фондация „Регион.БГ”. Изказвания за резултатите от 

проекта направиха д-р Лилия Братоева, председател на Сдружение „Бъдеще в 

Европа”; доц. д-р Гале Христов, Фондация  „Регион.БГ”; Пепа Илиева, PR 

агенция АСАР 11; проф. Петър Колев, ректор на Висшето транспортно училище; 

отец Серафим от храм „СВ. Мина; Георги Георгиев, общественик; Таня Кънчева, 

читалище „Зорница”  и др. Активно се включиха в срещата представителите на 

бизнеса – домакинът-собственик на комплекс „Кристал” Евтим Славков и 

Владимир Ненчев, собственик на фирма „Владимпекс”. Полезно бе участието на 

представителите на неправителствени организации, структури на гражданското 

общество и общественици. 

 
 
 


