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Резултатите от проект "Укрепване управлението на вътрешните 
стандарти за контрол на централно и местно ниво" (код SIPOC 34) са: 
Наръчникът по прилагане вътрешен контрол за управление на 
стандарти (SCIM) с модели и примери за дейности, необходими за 
изпълнението на всеки стандарт; Насоките за изготвяне оперативните 
процедури; и Методологията за управление на риска и на вътрешния 
контрол, упражняван от ръководното тяло.  
Бенефициент по проекта е SGG съвместно с Министерството на 
регионалното развитие и публична администрация (МРРПА) като 
партньор. Проектът е с продължителност 30 месеца, от септември 2016 
до март 2019 година. Той е съфинансиран от Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Оперативна програма Административен капацитет (Poca) - 
Приоритетна ос 2: Достъпна и прозрачна администрация и съдебна 
система, Специфична цел 2.2:  Подобряване на прозрачността, етиката 
и почтеността в публичните органи и институции.  
Целта на проекта е повишаване административния капацитет на 
централните и местните публични органи чрез разработване и 
прилагане управление на системата за вътрешен контрол (SCIM) и 
подобряване уменията на персонала в тази област. Кодексът за 
управление на публичните дружества е приет също по SGG със Заповед 
№ 600/2018 отнасяща се за подобряване на вътрешния контрол.  
За изпълнението на SCIM екипът на проекта е предвидил методическа 
подкрепа от 35-те административно-териториални единици на 
Румъния, сведени понастоящем до 8. Тя предвижда 48 посещения от 
300-та души от централната и местна власт, включени в системата 
SCIM.  
Проектът включва първата интегрирана система за управление на 
вътрешния контрол с цел увеличаване и улесняване изпълнението на 
SCIM от централните власти. Всички резултати от методологията на 
проекта по прилагане, ръководство и управление на риска са на сайт: 
https://sgg.gov.ro/new/consolidarea-implementarii-standardelor-de-
control-intern-managerial-la-nivel-central-si-local-cod-sipoca-34/ 
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Председателят и секретариатът на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR) 
стартираха обществени консултации, както на своя сайт, така и чрез социалните 
медии. Целта е участието на гражданското общество и широката общественост по 
актуализиране дейностите за проекти със стратегическо въздействие в Дунавския 
регион. Планът за действие е в процес на преразглеждане, предвид подготовката за 
новия програмен период.  
В момента всички национални и областни координатори на EUSDR, заинтересовани 
страни и експерти на държави от региона на река Дунав съвместно с Европейската 
комисия са включени в разработване на новия план за действие по EUSDR.  
До края на май 2019 ще завърши първата версия на новия план за действие. През 
юни 2019 г. в 8-мото издание на годишната конференция на EUSDR, което ще се 
проведе в Букурещ, румънското председателство на EUSDR ще осигури форум за 
консултации и по-широк обмен на идеи между заинтересованите страни и 
гражданското общество. Стратегията ще включи съображенията на всички 
заинтересовани страни. Европейската комисия ще използва това консолидирано 
предложение на изготвяне нов план за действие, който министрите от региона на 
река Дунав да разгледат и одобрят през октомври 2019 г. 
Стратегията се изготвя съвместно с гражданското общество на принципа "отдолу-
нагоре". Дунавският макрорегион има възможност да представи своите 
предложения за нов план за действие. Тези, които желаят да участват нагледно в 
EUSDR, са поканени да представят идеи за нови проекти и стратегически действия, 
имащи ценен принос към стратегията. В консултациите могат да участват всички 
заинтересовани страни и организации на гражданското общество. Вносителите 
могат да добавят важни нови теми или да препоръчват подобряване на 
съществуващите подходи.  
Кандидати, попълнили въпросник, който ще бъде обявен до 20 май 2019 г., ще 
бъдат поканени по и-мейла за обществена консултация на 27 юни 2019 г. в Букурещ, 
както и ще бъдат информирани и за резултатите от нея. Работният език при EUSDR е 
английски, така че както въпросите са формулирани на английски, така и 
отговорите трябва да бъдат на английски език.  
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