Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

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

Название на практиката

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на
добро управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Доказателствен материал

ПАВЛИКЕНИ
Славена Грозева-главен юрисконсулт и
началник на отдел „Правно обслужване,
човешки ресурси и общесвени поръчки“,
Тел. 0610 51357, моб. тел. 0889 886177,
e-mail: grozeva@pavlikeni.bg
Участие на община Павликени в националното
проучване „Криза в системите за възлагане,
изпълнение и контрол на обществените
поръчки“, изпълнявано от Института за правни
анализи и изследвания
През цялата 2012 г.
Принцип 3 „Ефикасност и ефективност“
Принцип 4 «Откритост и прозрачност»
Принцип 5 «Върховенство на закона»
Община Павликени участва в провежданото от
Центъра за национално сътрудничество на
Институт за правни анализи и изследвания
национално проучване „Криза в системите за
възлагане,
изпълнение
и
контрол
на
обществените поръчки в България”.
В хода на проучването бе проведена работна
среща, резултатите от която са положителни за
общината, а именно:
- Дискутираха се промените в приложимото
законодателство, както и се споделиха добри
практики в процеса на възлагане на обществени
поръчки;
- Набелязаха се мерки за подобряване на
работата на експертите, пряко ангажирани в
провеждане на процедурите за възлагане на
обществени поръчки.
- Изготвиха се отлични Вътрешни правила за
реда
за
планиране,
организация
на
провеждането на процедурите и контрол на
изпълнението на сключените договори за
обществените поръчки, възлагани от община
Павликени.
Статии от интернет-страницата на Института за
правни анализи и изследвания, заверени копия
на водена кореспонденция.

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Организатор на проучването е Института за
правни анализи и изследвания.
Направена е външна независима оценка на
работата на общинската администрация във
връзка с прозрачността и отчетността на
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки.
Изработени са действащи и ефективни
вътрешни правила за за реда за планиране,
организация на провеждането на процедурите и
контрол на изпълнението на сключените
договори за обществените поръчки, възлагани
от
община
Павликени,
гарантиращи
правилното и законосъобразно планиране,
провеждане на процедурите и контрол на
договорните взаимоотношения.
Основният резултат, постигнат от Община
Павликени, е квалифицирането й като
прозрачна институция, стремяща се да създава
и поддържа добри практики в целия процес на
разходване на публични средства посредством
възлагането на обществени поръчки.
Извършеният мониторинг показа силни страни
на община Павликени и допринесе за
въвеждането на добри практики.
Безспорно е налице иновативност на тази
практика, тъй като подобни дейности не са
често срещано явление. Община Павликени
смело взе участие в националното проучване,
активно участва в целия процес.
Изводи: външният и независим мониторинг е
особено полезен във всички сфери, особено в
сферата на разходване на публични средства;
Очаквано развитие: Община Павликени ще
участва и занапред в подобни проучвания, чрез
които се анализират важни процеси;
Изведени поуки: Извършването на независим
анализ е изключително полезен за общината, за
да се набележат важни стъпки за реализиране
на много от основните принципи на добро
управление:
„Ефикасност и ефективност“,
«Откритост и прозрачност», «Върховенство на
закона»

