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

Преки участници, партньори и
целеви групи

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази практика?

ПАВЛИКЕНИ
Бистра Тодорова Василева-началник отдел
„Общинска собственост и стопанска дейност”,
тел. 0610 51356, моб. тел. 0884 077807,
e-mail: b_vasileva@pavlikeni.bg
Участие на община Павликени в конкурса „Кмет на
месеца”, организиран от сайта kmeta.bg
Конкурсът се състоя през месец юни 2014 г.
Принцип 3 „Ефикасност и ефективност“
Принцип 7”Компетентност”
Община Павликени участва в инициативата на
сайта kmeta.bg, отразяваща постиженията на
местните власти в различни сфери от техните
дейности. Инж. Емануил Манолов получи приза
„Кмет на месеца” на тема „Земеделие” за месец юни
2014 г., в категорията – община над 20 000 души.
Кметът на община Павликени стана победител със
75,62 % от гласовете на читателите на сайта за
приложените добри практики и иновации за
развитието на земеделския сектор.
- Статия от интернет-страницата на kmeta.bg:
http://kmet.kmeta.bg/pobeditelite-v-kmet-na-meseca-zajuni-poluchiha-nagradite-si-31063.html

- презентация на тема „Земеделие”
Инициативата е на сайта kmeta.bg;
Гражданите на общината, които са гласували.
Направена е външна независима оценка за работата
на общинската администрация в областта на
земеделието.
Инициативата е показателна за добрите практики,
прилагани при управлението и разпореждането със
земеделски земи – общинска собственост, за
връзката между общинската администрация и
земеделските производители на територията на
общината и перспективите за развитие в това
направление.
Практиката е иновативна, тъй като самата
инициатива, в която участва община Павликени, се
наложи в последната година.

Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Изводи: Получената награда е признание за
действията на община Павликени в посока развитие
на земеделието на територията на общината.
Очаквано развитие: Община Павликени ще участва
и занапред в подобни инициативи, като начин да се
препредават и научават добри практики.
Изведени
поуки:
Участието
в
подобни
съревнования способства за популяризиране
възприетата политика за развитие на общината, а
получените признания потвърждават принципите за
„Ефикасност и ефективност“ и „Компетентност”.

