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СЪОБЩЕНИЕ
Както информирахме на 12.06.2009 г. стартира изпълнението на проект “Модерна
и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран по Оперативна програма
“Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, договор №А09-31-38С/12.06.2009 г., чиято основна цел е развитие и
подобряване на административното обслужване в община Две могили.
Успяхме да стартираме тръжната процедура за изпълнение на Дейност 1 и 2
въпреки малкото забавяне в плана за работа, което не попречи за срочното им
изпълнение. Даваме си сметка, че прозрачността при организирането на обществените
поръчки е от ключово значение както за повишаване на общественото доверие, така и за
стриктно спазване на нормативната база, от която се ръководим. Затова общинското
ръководство и екипа по проекта ги прави максимално открити. Правилна стъпка в тази
насока е и целта ни да защитим ефективното разходване на средствата на ЕСФ.
През месец януари приключи проучването и изпълнението 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, което беше възложено чрез обществена поръчка на изпълнител „Юропроджектс
Пойнт” ЕАД гр. София. Преди предаването на актуализираните Вътрешни правила за
административно обслужване документооборот лектори на „Юропроджектс Пойнт”
София проведоха обучение на целевите групи по проекта, а именно представители на
общинската и кметска администрация и неправителствени организации, където бяха
представени резултати и препоръки от анализите на състоянието на административните
услуги и вътрешните правила и нововъведенията в административното обслужване.
В края на м. януари 2010 г. беше подготвен и сключен договор с акредитирано лице
за извършване на проверка за сертификация на техническо задание за надграждане на
Административната информационна система и привеждането и в съответствие със
Закона за електронното управление и техническо задание за разработване на електронни
публични регистри, съгласно чл. 106 от Наредбата за общите изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност. След получаване на сертификатите
изпълнителят на Дейност 4 „Разработване на електронни публични регистри” ще бъде
определен на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП чрез събиране на три оферти, а
изпълнителят на Дейност 5 „Надграждане на Административната информационна
система и привеждането и в съответствие със Закона за електронното управление” ще
бъде избран чрез процедура на договаряне по чл.50, ал.1, т.6 от НВМОП към носителя на
авторските права „Давид Холдинг” АД гр. Казанлък.
Подготвена бе документацията и покани за стартиране на дейност 8 „Одит на
проекта” по реда на чл.2, ар.1, т.2 и следващите от НВМОП чрез набиране на не помалко то три оферти. До края на месец февруари 2010 г. ще бъде избран изпълнител на
дейността.
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