Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Габрово
Общински съвет Габрово

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Николай Сираков – председател на Общински
съвет Габрово,
Телефон: 0886 627869, sirakov@gabrovo.bg

Название на практиката

Внедряване на Информационната система за
работа на Общински съвет Габрово

Период на прилагане

Информационната система е доставена и
внедрена през 2012г. И се прилага и към
настоящия момент

Към кой от 12-те Принципа на №3 - Ефикасност и ефективност
№ 8 – Иновации и отвореност към промени
добро управление се отнася?
№10 - Стабилно финансово управление
Целта на Информационната система за работа на
Общински съвет е да усъвършенства и увеличи
ефективността на работа на общинския съвет, както
и да спести много разходи за хартия и консумативи,
които се използват по време на заседанията.
Времето за подготовка на една сесия също намалява
в пъти. Всички потребители на Системата имат свое
потребителско име и съответните права за работа в
нея.
Основни модули:

Подробно описание на практиката

1.
Модул Документи – в този модул
се завеждат входящите и изходящите
документи
на
Общинския
съвет
със
съответните прикачени файлове. От тук също
се резолират документи към комисии, както и
след преминаването на даден документ през
целия процес в ОбС, се разглежда цялата
информация за този документ или преписка.
Всички промени и допълнения тук се
извършват от секретариата.
2.
Модул Заседание на комисия –
тук се проследява целият процес на заседание
на комисия – от подготовката на дневния му
ред, като се избират желаните въпроси от
списъка с резолираните, през самото
провеждане на заседание, до архивирането му и
възможността за преглед/търсене по всяко
време.
3.
Модул Заседание на Общински
съвет – в този модул има възможност за
подготвяне на дневен ред за заседание на ОбС
от документите, преминали и разгледани на

комисия, подготвяне на поканата за Заседание,
както и провеждането на самото заседание.
Заседанието се управлява от Председателя на
ОбС, който има съответните права да стартира
различните видове гласувания, да дава и спира
думата на съветници, да пуска почивка и други
ръководни дейности. Тук дейността на
съветниците
е
главно
да
разглеждат
материалите по точката, която е активна, да
искат думата и предлагат някакво изменение
или просто да изкажат мнение, както и да
гласуват. След приключването на заседанието,
то автоматично отива в Архив, където може да
бъде разгледано точка по точка, да се проследят
гласуванията, както и да се въведе решение по
даден въпрос. Протоколът от заседанието се
генерира и попълва автоматично, като в него са
отразени всички дейности по време на
заседанието като смяна на точка, изказвания,
гласувания, почивки и т.н.
4.
Модул Справки – тук се
предоставя възможност за генериране и
преглед на няколко справки като например –
дейност на комисии, резолюции и становища,
срокове по входящи или изходящи документи,
неприключени преписки, присъствия на
заседание и др.
5.
Модул Гласуване – модул за
поименни и общи гласувания. Отразяване на
резултатите в Протокола.
6.
Модул Администриране – това е
модулът, чрез който се въвеждат основните
„действащи лица“ в ОбС като: групи, комисии,
Председател на ОбС, кметове, както и дати на
заседания, видове документи. Тук се намира и
меню „Настройки“, чрез което се правят
специфични настройки, според искането на
всеки Общински съвет. От този модул се
достъпва и менюто за даване на права и роли в
Ситемата.
7.
Модул Други – тук има
възможност за качване на нормативни
документи, както и описание на новостите във
всяка версия, ръководството за работа с
програмата и др.

Доказателствен материал

1. Сключен договор за доставка, внедряване и
поддръжка на информационната система,
приемо-предавателни протоколи, инсталирана
информационна система, електронен архив
2. Презентационен материал

Информационната система е предназначена за
Преки участници, партньори и общинските съветници от Общински съвет
Габрово, както и за служителите изпълняващи
целеви групи
функции по техническо подпамагане на
работата на Общински съвет
Внедрена и активно използвана Информационна
система за работа на Общински съвет Габрово,
оптимизирана работа на общинските съветници и

Постигнати резултати.

служителите
изпълняващи
функции
по
техническо подпамагане на работата на
Общински съвет, улеснена комуникация,
автоматизирани процеси, спестено време и
финансов ресурс

Да, внедряването на информационната система
е новост не само за Общински съвет Габрово,
но и за общинските съвети в България.
Автоматизирането на работата и прилагане на
възможностите на информационната система за
извършване на справки, подобряват достъпа до
Считате ли че има елемент на
взетите решения от Общински съвет Габрово и
иновативност в тази практика?
дават нови възможности за извършване на
Моля, пояснете.
различни справки, представляващи обществена
информация. Използването на съвременни
технически средства, работата на Общински
съвет Габрово без документи на хартиен
носител, създаване на електронен архив, също
са иновативни за дейността на Общински съвет
Габрово.
Информационната
система
подлежи
на
периодична актуализация, с оглед нуждите на
Общински съвет Габрово и/или промяна на
нормативната уредба отнасяща се до неговата
Изводи и очаквано развитие,
дейност. Трудностите по прилагане на
преодолени трудности и изведени
практиката от техническо естество са
поуки
преодолени чрез съответните промени и
закупуване на необходимата техника, а тези
от организационен характер чрез прилагане на
съвременни управленски подходи и управление
на процесите по нововъведенията.

