Проект «Модерна и ефективна администрация в община Две могили»
Договор за безвъзмездна помощ №А09-31-38С/12.06.2009 г.
В резултат на изпълнение на проектните дейности досега бяха
постигнати следните резултати:
1. Извършен анализ на настоящото състояние на административните услуги
и процеси в община Две могили и съответствието им с действащата
нормативна база
2. Модел на оптимизация на административните услуги и набор от услуги,
които да бъдат предлагани по електронен път.
3. Проучени и анализирани добри практики при предоставяне на
електронни услуги на гражданите и бизнеса в дейноста на общинската
администрация в две страни – членки на Европейски съюз.
4. Анализирани съществуващите вътрешните правила за предлагане на
административните услуги и съответствието им с действащата
нормативната уредба и Закона за електронното управление;
5. Разработени вътрешни процедури за оптимизирано предлагане на
административните услуги в Община Две могили, включително и онлайн;
6. Изготвени технологични карти на предлаганите административни услуги;
7. Проведено обучение за двадесет и пет (25) служители в общинската
администрация по Закона за електронното управление.
След проведена процедура на договаряне без обявление и избор на
три оферти Община Две могили сключи Договор №59/18.03.2010 г. и
Договор №65/22.03.2010 г. с избрания изпълнител „Давид Холдинг” АД с
предмет ”Разработване на електронни публични регистри” и „Надграждане
на Административната информационна дейност (АИД)
съгласно Закона за електронното управление” по Дейност 4 и Дейност 5 от
проекта. Срокът за изпълнение на поръчката е до 24.05.2010 г.
Със Заповед №116/17.02.2010 г. Кметът на Община Две могили обяви
класирането на участниците в обявената процедура по дейност 8 „Одит на
проекта” и след изтичане срока на обжалване сключи Договор
№77/06.04.2010 г. с избрания изпълнител „Перфект консулт 61” ЕООД гр.
Русе. Изпълнителят се задължава до 12.11.2010 г. да извърши одит по
изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект «Модерна и
ефективна администрация в община Две могили».
Целите, дейностите, напредъка и резултатите от проекта ще бъдат
популяризирани на публични събития, които ще се организират като част от
информационната кампания на Дейност 7, като за това са предвидени
публикации в местните и регионални медии, отпечатване на брошури,
анкетиране на посетителите и заключителна пресконференция.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
http://www.dvemogili.bg/

Общинското ръководство и екипът на проекта са убедени, че
изпълнението на проекта ще допринесе за въвеждане на модерни
административни услуги в община Две могили, подобряване на
комуникацията и обратна връзка на потребителите и ще осигури една
работеща и модернизирана интернет страница на общината.

ДРАГОМИР ДАМЯНОВ
Кмет на община Две могили
Дата: 04.05.2010 г.
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