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 № ЦA12-2224/12.08.2013г. за месец януари 2014г. и популяризиране помощта, предоставена от ЕСФ
чрез ОПАК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с изпълнение на Дейност 5 „Дейности по информираност и публичност”
от цитирания проект, Ви информирам за напредъка по изпълнение на дейностите по
проекта за месец януари 2014 г., както следва:
- Изготвен и изпратен до Управляващия орган на ОПАК Годишен технически
доклад по проекта;
- Изготвен доклад до Областен управител на област Русе ведно с таблица с
одобрени от ИПА кандидати за обучение през месец февруари 2014 г.;
- Изготвени писма до Директор на дирекция АПОФУС и Началник на отдел
АКРР към дирекция АКРРДС относно участието на експертите в съответната дирекция/
отдел през месец януари 2014 г.;
- От 06.01.2014 г. се провеждат три пъти седмично чуждоезикови обучения на
служители от Областна администрация Русе – Английски език нива А1, А2 и В1,
Английски език нива В1, В2 и С1 и Румънски език нива А1 и А2;
- Извършени са общо три проверки на място от контролиращата група от екипа
на проекта на чуждо езиковите обучения, за което са попълнени съответните протоколи;
- Изготвеното и изпратено писмо до три неправителствени организации –
Сдружение „Център Динамика” Русе, Сдружение „Регионална достъпност” Русе и клуб
„Отворено общество” Русе относно предоставяне на оферта за обучението по Дейност 4
„Семинар по професионални компетенции”, който е планиран да се проведе на 26, 27 и 28
февруари и 1 март 2014 г. в хотел „Дива” – с. Чифлик, община Троян;
- Одобрена от Областния управител документация за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана с предмет „Информираност и публичност на целевите и
заинтересовани групи” по проект „Повишаване на административния капацитет на
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служителите в Областна администрация – Русе”, финансиран по ОПАК, съфинансиран от
ЕС чрез ЕСФ;
- Подписана от Областния управител публична покана с предмет
„Информираност и публичност на целевите и заинтересовани групи” по проект
„Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна администрация
– Русе”, с изх. № 03-00-79 от дата 24.01.2014 г., до АОП, която е със срок на валидност до
03.02.2014 г. включително;
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-11-2013 „Обмен на данни между
MS EXCEL и MS WORD”. Дати на провеждане 15.01-16.01.2014 г. Преминали обучение –
трима служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ПР-7-2013 „Правна уредба и
прилагане на гражданския процесуален кодекс (за юристи)”. Дати на провеждане 21.0122.01.2014 г. Преминали обучение – един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-5-2013 „Работа с електронно
подписани документи”. Дати на провеждане31.01-31.01.2014 г. Преминали обучение –
един служител;
- Осъществена официална кореспонденция с Институт по публична
администрация по въпроси, касаещи провеждане на обученията;
- Проведени 8 работни срещи на екипа на проекта, с предмет на дейност
обсъждане и отчитане на напредъка по изпълнение на проекта.
В тази връзка, 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 ЕСФ чрез ОПАК.
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