ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС – УЧАСТНИЦИ, ДОКУМЕНТООБОРОТ И
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОБЩИНИТЕ
В обучение с такава тема взеха участие 15 ръководители, експерти и специалисти от
Общинска администрация Стражица на 4 и 5 юли, т.г. в м. „Кайлъка” до Плевен.
Това е модул от обученията за общински служители, които се осъществяват по проект
"Общинска администрация Стражица - екип от високо квалифицирани и
ефективни експерти", финансиран от ОПАК с договор за безвъзмездна финансова
помощ №13-22-71/13.12.2013г.,съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Темата не е избрана случайно. Един от големите сектори на общинската
администрация е този, занимаващ се с инвестиците в сгради, инфраструктура, машини
и съоръжения.. Нормативната уредба в този отрасъл е в голям обем и се променя
динамично. От друга страна тези процеси са свързани с цени, новости в строителните
материали. Концепциите в архитектурата и строителството също са разнопосочни и
експертите, занимаващи се с общинските инвестиции трябва добре да познават
сектора. Освен това общинските администрации са страна по договорите за капиталови
разходи, което още повече задължава експертите да са осведомени за всички
компоненти на този процес.
Обучението запозна с нормативната уредба, регламентираща инвестиционния
процес. Третираха се основните законови и подзаконови актове, правна рамка на
осъществяването му в сферата на строителството, задължителната му структура и
схемите за осъществяването му, задължителните участници в процеса и
взаимоотношенията между тях. Разгледаха се особеностите и нормираните образци за
осъществяване на процеса от началото до неговото приключване и въвеждане на
конкретния обект в експлоатация.
Обучението позволи логическо и надграждащо усвояване на знанията като в
хода на дискусиите служителите развиха умения, необходими за творчески подход при
решаване на проблемите, свързани с инвестиционния процес.
Лектори бяха инж. Катерина Гечева и инж. Тотка Косева, от гр. Велико Търново
– специалисти в областта на инвестиционния процес в строителството и в контрола му.
Преподавателите стимулираха презентационните форми за текущ контрол на
усвоените знания по време на семинарите и наблегнаха на възможните казуси,
неизбежно съпътстващи инвестиционния процес, като даваха приоритет на всяка нова
информация, свързана с конкретните теми на принципа „всички се учим от всички”.
В края на обучението всичките 15 участници получиха сертификати.

