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 март 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 март 2014 г., както следва:
 Извършени са проверки на място на четири (4) обучения към Института по
публична администрация по Дейност 2. За осъществения контрол от страна на Областна
администрация са съставени съответните протоколи (8 на брой) от лицето Пенка
Димитрова Попова – началник отдел АКРР на ДАКРРДС и координатор по проекта, а
именно:
2 Протокола от извършена проверка на място в процеса на обучение по ИТО13/2013 „Анализиране на данни с PIVOTTABLE и MS EXCEL“, съответно на датите 04.03.
и 05.03.2014 г.;
2 Протокола от извършена проверка на място в процеса на обучение по ИТО12/2013 „Функции в MS EXCEL“, съответно на датите 17.03. и 18.03.2014 г.;
2 Протокола от извършена проверка на място в процеса на обучение по ЧЕО2Б/2013 „Комуникативни умения на английски език (надгравдащ курс)“, съответно на
датите 17.03. и 18.03.2014 г.;
2 Протокола от извършена проверка на място в процеса на обучение по ЧЕО4/2013 „Делови умения – участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски
език)“, съответно на датите 17.03. и 18.03.2014 г.;
 Проведени са общо 10 (десет) обучения на 19 (деветнадесет) служители от
Областна администрация в Институт по публична администрация:
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-13/2013 „Анализиране на данни с
PIVOTTABLE и MS EXCEL“ с дати на провеждане 04.03-05.03.2014 г. Преминал обучение
– един служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ЕФ-6/2013 „Делова комуникация и
етикет” с дати на провеждане 10.03-11.03.2014 г. Преминали обучение – четирима
служители;
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- Проведено обучение с каталожен номер ЧЕО-5/2013 „Презентационни умения
(на английски език)” с дати на провеждане 10.03-14.03.2014 г. Преминал обучение – един
служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ЧР-5/2013 „Управление на промяната,
времето и стреса” с дати на провеждане 12.03-14.03.2014 г. Преминали обучение – петима
служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-12/2013 „Функции в MS EXCEL“, с
дати на провеждане 17.03.-18.03.2014 г. Преминали обучение – двама служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ЧЕО-2Б/2013 „Комуникативни умения
на английски език (надгравдащ курс)“ с дати на провеждане 17.03-21.03.2014 г. Преминали
обучение – двама служители;
- Проведено обучение с каталожен номер ЧЕО-4/2013 „Делови умения – участие в
работни срещи, дискусии и посещения (на английски език)“ с дати на провеждане 17.0321.03.2014 г. Преминал обучение – един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-23/2013 „Презентационни умения,
MS POWER POINT (базов курс)“ с дати на провеждане 19.03.-21.03.2014 г. Преминал
обучение – един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ЧР-1/2013 „Планиране на човешките
ресурси“ с дати на провеждане 24.03.-25.03.2014 г. Преминал обучение – един служител;
- Проведено обучение с каталожен номер ИТО-15/2013 „MS EXCEL за
икономисти“ с дати на провеждане 31.03.-01.04.2014 г. Преминал обучение – един
служител;
 Извършени са три (3) проверки на място в процеса на обучение по Дейност 3
„Провеждане на чуждоезикови обучения“. За осъществения контрол са изготвени
протоколи (3 на брой) от контролираща група, а именно:
- Протокол от извършена проверка на процеса на обучение по английски език за
напреднали, нива В1, В2 и С1 на дата 24.03.2014 г.;
- Протокол от извършена проверка на процеса на обучение по румънски език за
начинаещи, нива А1 и А2 на дата 24.03.2014 г.;
- Протокол от извършена проверка на процеса на обучение по английски език за
начинаещи, нива А1, А2 и В1 на дата 25.03.2014 г.;
 Успешно проведен 4-дневен семинар по професионални компетенции,
организиран в четири модула (общо 24 учебни часа) и обучени 35 служители на Областна
администрация – Русе от Клуб „Отворено общество“ – Русе. Семинарът е по Дейност 4 и
се проведе в х-л „Дива“, с. Чифлик, гр. Троян в периода 26 февруари – 1 март 2014 г.;
 В изпълнение на Дейност 4 „Семинар по професионални (ключови)
компетенции“ на 06 март 2014 г. в Областна администрация – Русе постъпи писмо от
фирмата обучител Клуб „Отворено общество“ – Русе ведно с протокол от проведеното
обучение, учебна програма, учебен план, презентации по представените теми, снимков
материал и копия на връчените сертификати на служителите. В тази връзка бе съставен
приемо-предавателен протокол между Областна администрация – Русе и Клуб „Отворено
общество“ – Русе, с което дейностите по договор 96-00-6/03.02.2014 г. успешно
приключват;
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 Изготвени са 3 броя референции за осъществената работа от Клуб „Отворено
общество“;
 В изпълнение на Дейност 5 „Информираност и публичност“ на 17 март 2014 г.
във в-к „Утро“, бр. 62 (7072) е поместена публикация по проекта във връзка с проведения
семинар по професионални компетенции в с. Чифлик, гр. Троян от служителите на
Областна администрация - Русе;
 Осъществена официална кореспонденция с Институт по публична
администрация по въпроси, касаещи провеждане на обученията;
 Осъществена официална кореспонденция с Управляващия орган на Оперативна
програма „Административен капацитет“ по въпроси, касаещи хода на изпълнение на
дейностите по проекта;
 Проведени 6 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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