Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Банско
Магдалена Боянова

Лице за контакт

Технически секретар

(длъжност, телефон, ел. поща)

0749/886 11
obabansko@bansko.bg
Въвеждане на 80 онлайн услуги, които да

Название на практиката

улесняват потребителите на административни
услуги.

Период на прилагане

От 2013 година
3. Ефикасност и ефективност

- да се

гарантира постигане на целите чрез оптимално
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

използване на наличните ресурси.
8. Иновации и отвореност за промени - да се
гарантира, че се извлича практическа полза от
въвеждането

на

нови

решения

и

добри

практики.

Подробно описание на практиката

Община Банско е реализирала над 80
електронни
услуги,
включващи
административните услуги от ГРАО, Местни
данъци и такси, ТСУ, общинска собственост,
търговия и туризъм, озеленяване, екология и
чистота. По-голямата част от онлайн услугите
са достъпни за заявяване и без електронен
подпис. Дадена е възможност потребителите на
услуги да посочват различни начини за
получаване на документа, предмет на заявената
услуга (по пощата, на ел.поща подписана от нас
с ел.подпис, на място и чрез куриер). Когато
услугата е заявена без електронен подпис, с цел
верификация на получателя, документът се

предава лично на фронт офиса на общината.
Община Банско е първата община, която даде
възможност на своите потребители на онлайн
услуги да заплащат заявените от тях услуги
чрез кредитна карта, това до голяма степен
улеснява процеса на подаване на заявления за
самите потребители.
http://bansko.bg/bg/Онлайн-услуги/291Електронни-услуги

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

Служителите на Общинска администрация Банско, потребителите на административни
услуги.
Дава се възможност на потребителите на
административни услуги да подадат своето

Постигнати резултати.

заявление дистанционно по електронен път.
Считате ли че има елемент на

Да, използват се новите технологии, за да се

иновативност в тази практика?

подобри

обслужването

Моля, пояснете.

потребителите.

и

да

се

улеснят

Община Банско трябва да продължава да се
Изводи

и

очаквано

развитие,

преодолени трудности и изведени
поуки

развива в тази насока. Чрез тези нововъведения
се спестяват време и ресурси. Те са полезни
както

за

гражданите,

така

и

за

администрацията. Това е една стъпка към
въвеждането

на

административно обслужване.

комплексното

