ДОКЛАД
(Б Ю Л Е Т И Н)
относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект „Повишаване на
административния капацитет на служителите в Областна администрация – Русе” по
Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08 и Договор № ЦA12-2224/12.08.2013 г. за целия период на изпълнение на проектното предложение (12.08.2013 г.
– 31.12.2014 г.) и популяризиране помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Дейности по информираност и публичност”
от цитирания проект, Ви информирам за постигнатите резултати в хода на изпълнение на
проектното предложение, а именно:
 В съответствие със задачите на Дейност 1 „Управление на проекта”
периодично е провеждано вътрешно наблюдение и контрол върху работата по проекта от
допълнително сформирана мониторингова група. За целите на мониторинга са изготвени 8
констативни протокола. Наред с това, периодично са организирани и провеждани работни
срещи от екипа по управление на проекта, на които са обсъждани въпроси от особено
значение с оглед осигуряване на координираност и вземане на адекватни и своевременни
мерки в процеса на изпълнение на проекта. Към настоящия момент има проведени 95
работни срещи от екипа за управление на проекта. За целите на отчетността пред
Управляващия орган, екипът изготвя ежемесечно индивидуални и екипни отчети за
извършената работа, като за периода на договора екипните отчети са 16 на брой.
Счетоводителят по проекта осигурява качественото оперативно управление на паричните
трансфери. С оглед осигуряване на по-добро управление е разработена организационна
структура, правила за управление и процедури по вътрешен мониторинг и контрол;
 Постигнатите резултати по Дейност 2 „Обучения в Института по публична
администрация” се свеждат до преминали деветдесет и двама (92) служители на
Областна администрация – Русе през четиридесет и осем (48) обучения към Института по
публична администрация. Усъвършенстваните тематични области са планиране на
човешките ресурси, ефективни комуникации, информационни технологии, правна уредба
на Република България, финансово – счетоводни постановки за качествено организиране
на работата. Част от обученията са проведени дистанционно, а друга – на английски език.
Извършвани са 11 проверки на място на провеждане на обученията към ИПА, като за
целта са изготвени и попълнени протоколи от извършената проверка. Преносът на
придобитите от отделните служители знания се осъществява посредством разработения
панел „Система за обмен на знания”. От техническа гледна точка системата представлява
централно хранилище на информация (презентации, аудио и видео материали, снимков
материал, информационни брошури и различни текстови документи от проведени
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обучения, кръгли маси, дискусии, семинари и др.), разположено в дисковата памет на
сървъра на Областна администрация - Русе и уеб-базиран интерфейс за достъп до
посочените материали. Всеки служител, посредством стандартен интернет браузер, има
осигурен достъп до системата и може свободно да ползва предоставената информация.
Разработената централизирана информационна база допринася съществено за постигането
на по-добра устойчивост и приемственост на придобитите знания от служителите в
рамките на проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в
Областна администрация – Русе”;
 По проекта успешно са проведени чуждоезикови обучения в рамките на
Дейност 3, организирани в три модула – английски език за начинаещи (нива А1 и А2),
английски език за напреднали (нива В1 и В2) и румънски език за начинаещи (нива А1 и
А2). Седемдесет и един (71) са служителите на администрацията, обучени на чужд език. В
края на курсовете бе проведен изпит, като на успешно преминалите бе връчен
удостоверение/сертификат за владеене на съответното ниво на езика по модули. Тук,
подобно на дейност 1 и 2, е сформирана мониторингова група, която е извършила 18
проверки на място на провеждане на чуждоезиковите обучения. Съставени са протоколи и
има снимков материал;
 В контекста на Дейност 4 бе организиран и успешно проведен Семинар
„Професионални компетенции” с участвали 35 служители на Областна администрация –
Русе. Същият се проведе в периода 26 февруари – 1 март 2014 г. в с. Чифлик, гр. Троян, х-л
Дива от обучителна организация Клуб „Отворено общество” с преподаватели Микаела
Здравкова и Даниела Янева. В края на семинара бе проведен тест за проверка на усвоените
компетенции, като успешно представилите се получиха удостоверение за успешно
преминат семинар;
 В рамките на Дейност 5 „Дейности по информираност и публичност” за
популяризиране целите на ОПАК и проектното предложение на сайта на Областна
администрация - Русе ежемесечно се отчита напредъка по изпълнение на дейностите по
проекта и се популяризира помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ. Към настоящия
момент на сайта на администрацията има поместени общо 15 публикации. В съответствие
с изискванията бе избрана фирма – изпълнител - „Реклама консулт” ЕООД, чрез
обществена поръчка, която обезпечи Дейностите по информираност и публичност с
рекламни материали и три публикации, поместени в местен ежедневник през месеците
март, май и юли. Екипът за управление на проекта инициира изработката на
информационна табела, която е поставена на двата входа на ет. 4 на Областна
администрация – Русе. На 01 декември 2014 г. е сключен приемо-предавателен протокол
между Областна администрация – Русе и Областен информационен център – Русе за
предаване на оставащите рекламни материали по проекта с цел тяхното раздаване на
заинтересовани страни и широката общественост за популяризиране на помощта,
предоставена от ЕС чрез ЕСФ. Два комплекта от флаш памет, химикал, кутийка за
визитки, конферентна чанта от плат, чадър, диплянка и брошура по проекта са оставени за
архив към документацията по проекта.
Гореизложената информация се публикува на сайта на Областна администрация –
Русе с цел популяризиране и информиране на заинтересованите лица и организации и
широката общественост за хода и резултатите от изпълнението на проекта до момента и
популяризиране помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ.
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