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

Павликени
Таня Маринова Тодорова
Началник отдел "Регионално развитие, екология,
проекти и програми"
Т: +359 610 51369; М: +359 886 460 846
e-mail: t.todorova@pavlikeni.bg
Публикуване и периодично обновяване на Регистър
на проектите на сайта на Община Павликени
От 2011 година до сега
Принцип 4 «Откритост и прозрачност»

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?
Моля, пояснете.

Община Павликени създаде Регистър на проектите,
който е достъпен за широката общественост на
официалната електронна страница на общината. В
него се съдържа информация за всеки един от
проектите на общината и е разделен в три категории:
 Изпълнени проекти;
 Текущи проекти;
 Проекти в процес на оценяване.
Информацията обхваща проектите, за които Община
Павликени е бенефициент и тези, за които е
партньор. Регистърът се обновява 4 пъти годишно,
т.е. на всяко тримесечие.
Информация на интернет страницата на Община
Павликени, рубрика «Регистър на проектите» http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content
&view=article&id=126&Itemid=98&lang=bg
Преки участници:
Община Павликени, Отдел:
«Регионално развитие, екология, проекти и
програми»;
Партньори: Общини – бенефициенти, на които
общината е партньор;
Целеви групи: Населението на Община Павликени,
инвеститори, изпълнители и други заинтересовани
лица и организации.
Информираност на широката общественост;
Публичност и прозрачност на дейностите на Община
Павликени, касаещи регионалното развитие и
участието й в проекти и програми.
Съществува елемент на иновативност, тъй като не
всички общини реализират подобна практика. Освен
това, системното обновяването и поддържане в
актуално състояние на регистър на проектите е важен
елемент, а не просто създаването му. Община

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Павликени системно извършва проучване за етапите
на реализация на проектите и своевременно
актуализира и поддържа информацията за целия
обхмат.
Изводи: Регистърът на проектите е изключително
полезен за информиране на обществеността и служи
като доказателство за откритост и прозрачност на
Общинската администрация;
Очаквано развитие: Община Павликени ще
продължи да поддържа Регистър на проектите, като
се предвижда той да бъде разделен на повече
категории, освен по статус на проектите. Например:
по години; по финансиращи организации; по роля на
Община Павликени.
Изведени поуки: Общодостъпният Регистър на
проектите отбелязва важна стъпка за реализиране на
основен принцип на добро управление, а именно:
«Откритост и прозрачност».

