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СЪОБЩЕНИЕ
Стартиралият на 12.06.2009 г. проект “Модерна и ефективна администрация в
община Две могили”, финансиран по Оперативна програма “Административен
капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
регистрационен номер на договора: А09-31-38 С/12.06.2009 г. цели развитие и
подобряване на административното обслужване в община Две могили.
Реализирането на дейност 1 и 2 с предмет „Анализ на състоянието на
административните услуги и процеси в община Две могили” и „Актуализиране на
вътрешните правила за предлагане на административните услуги беше възложено чрез
обществена поръчка, избран е изпълнител на поръчката и в края на месец ноември 2009
г. предстои приключване изпълнението на дейност 1.
В периода 13 – 19 ноември 2009 г. беше осъществено изпълнението на дейност 3
„Проучване и въвеждане на добри практики при предоставяне на електронни услуги на
гражданите и бизнеса в държави членки на ЕС”. Групата, която посети избраните от
екипа по проекта общини: Каплице – Чехия и Фрайщадт и Перг - Австрия включваше
експерти на общинската и кметска администрация в областта на административното
обслужване. Осъществяването на дейността по проучване на добрите практики за
електронни услуги в други държави членки ще спомогне за подобряване качеството на
административното обслужване в общината, тъй като ще доведе до въвеждането на три
вече работещи и успешни механизма. На този етап усилията ни са съсредоточени към
предоставяне на някои от услугите на ниво двупосочно взаимодействие, като услуги
свързани с ЕСГРАОН, попълване на онлайн образци - достъпни на сайта на общината,
проверка на дължимите данъци и такси, заверка на молба декларация за извършена
обстоятелствена проверка и записване на приемни часове при кмета на общината.
Изпълнението на тази дейност ще се осъществи със съдействието на общинската
администрация и изпълнител, който ще разработи WEB-бланките за електронни услуги и
реализира нашите задания относно визията и съдържанието на общинския сайт и
неговото надграждане.
Освен разработката на три електронни услуги проектът включва и увеличаване
броя на услугите чрез разработване на електронни публични регистри на общинските
имоти и регистър на административните услуги. По този начин ще се разшири и улесни
достъпът на общинските услуги за бизнеса и гражданите, ще се спестят време и средства
на клиентите и се ще се ограничават възможностите за корупционни действия.
През 2010 г. с изпълнението на дейност „Надграждане на административната
информационна система” предстои модернизация на локалната мрежа–единно свързване
на всички дирекции и отдели в общината и локална връзка с кметствата.
Бъдещите ни очаквания са:
 Разширено извършване на интегрирано обслужване и електронен обмен на
информация на база приложение на Закона за електронно управление;
 Осигуряване на условия за изпълнение на основния принцип на закона за
електронното управление „Еднократно предоставяне и многократно
използване на данни” чрез актуализация на сайта на община Две могили и
развитие на информационните технологии;
 Надграждане на административната информационна система на по високо
технологично ниво.
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