ПОДОБРЯВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА
ОБЩИНА СТРАЖИЦА Е НЕПРЕКЪСНАТ ПРОЦЕС
Факт е поредният проект, който Община Стражица реализира с
финансовата подкрепа на Оперативна проглама „Административен капацитет”
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд.
„Общинска администрация
Стражица – екип от високо
квалифицирани и ефективни експерти” е надграждащ проект, който е с
продължителност 9 месеца, като целева група са отново общинските
служители.
Финансирането е на стойност 84 860,83 лв., предоставени с ДБФП № 1322-71 от 13.12.2013 г.
Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията и
ефективността на служителите в общинската администрация и
кметствата чрез обучение и съвпада с приоритетните цели на ОПАК.
Специфичните цели обаче са по-конкретни и засягат основно
потребностите на Общинска администрация Стражица, а именно:
• Предоставяне на възможности за служителите в общинската
администрация да бъдат обучени, съобразно техните компетенции и нужди от
обучение.
• Задържане на квалифицираните специалисти и повишаване
възможностите за професионалното им развитие чрез провеждане на обучения.
• Осигурена публичност и възможност за постоянен мониторинг
върху работата на администрацията.
Дейностите по проекта са както следва:
Дейност 1: Управление и отчитане на проекта.
Дейност 2. Подготовка на тръжна документация за обществена поръчка и
избор на изпълнители (комплексна поръчка) по Дейности: 3.: Обучение
„Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие”; 4. Обучение
„Тактики за ефективна комуникация”, 5. Обучение „Електронното
правителство - как да станем част от него”, 6.Обучение ”Инвестиционен
процес – участници, документооборот и задълженията на общините” и 8.
Дейности за информация и публичност.
Дейност 3: Обучение „Успешният екип – създаване, мотивиране и
развитие”.
Дейност 4. Обучение „Тактики за ефективна комуникация”.
Дейност 5. Обучение „Електронното правителство - как да станем част от
него”.
Дейност 6. Обучение „Инвестиционен процес – участници,
документооборот и задълженията на общините”.

Дейност 7. Специализирани обучения по теми от каталога на Института по
публична администрация (ИПА) – ЕФ - 5 и ИТО - 2.
Дейност 8. Дейности за информация и публичност.
Очакваните резултати от осъществяването му имат своите количествени
и качествени индикатори за постигане. Предвижда се да бъдат проведени 6
обучения за общо 100 служителя, да бъдат издадени и разпространени
информационни материали за проекта, изборът на обучители да се извърши с
„публична покана” по ЗОП.
До този момент са сключени договори с изпълнителите на дейностите по
проекта, които са избрани след „публична покана” по обособени позиции и
оценка на постъпилите общо 9 оферти.
„СТИК” ЕООД гр. Варна е изпълнител на обученията, а „Офис
консумативи” ООД гр. Варна е изпълнител на дейностите по публичност и
информация.
Първото обучение на тема „Успешният екип – създаване, мотивиране
и развитие” се проведе от 26 до 28 юни 2014 г.и обхваща група от 30
служители – ръководен екип на Общинската администрация и експерти.
На 4 и 5 юли, т.г. беше реализиран Модула „Инвестиционен процес –
участници, документооборот и задълженията на общините” за 15
служители от Дирекция РРУТ.
Предстоят още 2 обучения по темите за ефективна комуникация и
електронно управление.
Задължителна дейност по Проекта са обученията, които се провеждат от
Института по публична администрация. Те са реализирани в самото начало на
Проекта и бяха по темите „Специфика на междукултнурните
комуникации” и „Изграждане на среда за практическо прилагане на
Закона за електронното управление”
Отпечатана е първата брошура на проекта, която се разпространява в
Центъра за информация и услуги на гражданите за осигуряването на по-голяма
информираност и прозрачност на дейностите сред местната общност.
Изпълнението на проекта върви по предварителния план-график и не
съществуват рискове за успешното му приключване.Проекта има Екип за
управление от трима човека – М. Кръстева – Ръководител, П.Славева –
счетоводител и Цв. Петрова – коодинатор, които са на разположение на
заинтересоваиите за предоставяне на повече информация.

