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 февруари 2014 г. 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 февруари 2014 г., както следва:
- Сключен договор № 96-00-6/03.02.2014 г. между Областна администрация Русе и
Клуб „Отворено общество-Русе” с предмет „Провеждане на обучение на 35 служители от
Областна администрация Русе чрез четиридневен семинар по професионални
компетенции, организиран в четири модула (общо 24 учебни часа)”;
- Сключен на 07.02.2014 г. договор между Областна администрация Русе и
„Реклама консулт” ЕООД Стара Загора за изпълнител на проведената обществена поръчка
чрез публична покана с предмет „Информираност и публичност на целевите и
заинтересовани групи” по проекта. Предмета на договора е изготвянето на Дипляни,
Брошури, Плакат, Винил, Визитници, Химикали, Чадъри, Конферентна чанта от плат,
Флашки, съдържащи наименованието на проекта, изпълняван от Областна администрация
Русе и задължителните реквизити - емблемата на ЕС в съответствие с графичните
стандарти и наименованието европейски съюз, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана
на ОПАК;
- Предоставени в Областна администрация Русе материали от Клуб „Отворено
общество” Русе на 07.02.2014 г. относно провеждане на обучение по Дейност 4 „Семинар
по професионални компетенции”, организирано в четири модула на 35 участници;
- Сключен и предоставен в Областна администрация Русе сключения договор за
осигуряване на публичност между „Реклама консулт” ЕООД и Пресгрупа „Утро” ЕООД;
- Осъществени са три проверки на място по време на чуждоезиковите обучения Английски език, нива А1, А2 и В1, Английски език, нива В1, В2 и С1 и Румънски език,
нива А1 и А2 от екипа на проекта, за които са попълнени протоколи;
- Осъществена е необходимата организация по провеждане на четиридневния
семинар по Професионални компетенции в с. Чифлик, гр. Троян;
- Семинарът по Професионални компетенции се проведе в с. Чифлик, гр. Троян по
учебна програма за четири дена – 26.02, 27.02, 28.02 и 01.03.2014 г.; Учебен план в четири
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модула – Работа в екип, Работа с хора в неравностойно положение, Публично говорене и
Организиране, документиране, архивиране и отразяване на публични събития – семинари,
заседания на комисии, кръгли маси, фокус групи и други;
- Изготвен доклад до Областен управител на област Русе ведно с таблица с
одобрени от ИПА кандидати за обучение през месец март 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 март 2014 г.;
- Проведени са общо седем обучения на двадесет и един служители от Областна
администрация в Институт по публична администрация:
- Проведено обучение с каталожен номер ФС-6-2013 „Управление на
собствеността”, Дати на провеждане 04.02-05.02.2014 г. Преминали обучение – девет
служители;
- Проведено обучение с каталожен номер УА-1-2013 „Стратегически
мениджмънт в държавната администрация” с дати на провеждане 05.02-07.02.2014 г.
Преминали обучение – един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ЕФ-3-2013 „Връзки с
обществеността” с дати на провеждане 10.02-12.02.2014 г. Преминали обучение – двама
служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ЕФ-8-2013 „Практически умения за
ефективни комуникации”, с дати на провеждане 11.02-12.02.2014 г. Преминали обучение –
един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ПР-19-2013 „Форми на
сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации”, с дати на
провеждане 13.02-14.02.2014 г. Преминали обучение – шест служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ЕФ-8-2013 „Практически умения за
ефективни комуникации”, с дати на провеждане 18.02-19.02.2014 г. Преминали обучение –
един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ПР-20-2013 „Етика и превенция на
корупцията в държавната администрация”, с дати на провеждане 27.02-28.02.2014 г.
Преминали обучение – един служител;
- Осъществена официална кореспонденция с Институт по публична
администрация по въпроси, касаещи провеждане на обученията;
- Проведени 9 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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