Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Поморие
Пламена Иванова

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

Финансов контрольор, 0887 14 62 62,
finansov_kontrol@pomorie.bg
Програмен продукт “ПРОК-ЦЕНТЪР”,

Название на практиката

модул СФУК и модул Процедури по ЗОП

Период на прилагане

01.01.2013 г.

Към кой от 12-те Принципа на

Откритост и прозрачност; Стабилно финансово

добро управление се отнася?

управление

Подробно описание на практиката

Програмния продукт е съобразен със Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор. Модулите, които поддържа
са: „СФУК”, „Процедури по ЗОП”. Въведената
електронна система поддържа регистър на
договори, плащания по договори и фактури,
досиета, справка бюджет, натрупани суми към
настоящ момент, графично представяне на
данните за финансовата година. В модула
„СФУК” се следи за
законосъобразното
разходване
на
средствата.
В
модула
„Процедури по ЗОП” се поддържа регистър на
обявените и проведени процедури, съгласно
закона.

Доказателствен материал

Преки участници, партньори и
целеви групи

Снимков материал . Линк за достъп до
програмния продукт: www.2012.5.131.50
Целеви групи: кмет; зам.- кметове; секретар;
директори на дирекции; началници на отдели;
служители на общинска администрация;
кметове и кметски наместници по населени
места и второстепенните разпоредители с
бюджет.
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Постигнати резултати.

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

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Оптимизиране
на
публичните
разходи,
включително за канцеларски материали.
Компютъризирането на кметствата по населени
места допринесе за навременната информация
до
съответните
длъжности
лица.
С въвеждането на продукта се гарантира
предотвратяване, разкриване и коригиране на
грешки, слабости и пропуски, както и
осигуряване на своевременна и надеждна
информация за
вземане
на
правилни
управленски решения.

Да, елементът на иновативност е, че в реално
време се наблюдава по- добра проследимост и
прозрачност на разходната част на бюджета на
Общината- до какъв момент плана отговаря на
отчета, дали планирания бюджет е съобразен с
отчитането. В описаната по-горе практика,
безспорно има елемент на иновативност, тъй
като за да функционира програмния продукт е
необходимо само интернет мрежа, като по този
начин се осигурява достъп до електронната
система по всяко време.
Подобряване на ефикасността и ефективността,
намаляване
на
документооборота
и
увеличаване на текущия контрол върху
изразходването на публичните средства.
Съкращаване на времето за обработка на заявка
за поемане на задължение и искане за
извършване на разход.
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