Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Поморие
Желязко Страволемов

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

Директор на дирекция ОКТХДС, 0882 42 00 08,
direktor_OKHDS@pomorie.org
Програмен продукт “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ”

Название на практиката

Модулите, които поддържа са: „Хранене“ ,
„Присъствие“, „Такси“, „Склад“ и „Справки“

Период на прилагане

От 01.04.2013 г.

Към кой от 12-те Принципа на

Иновации

добро управление се отнася?

Ефикасност и ефективност

Подробно описание на практиката

Въведен е програмен продукт „СтоХра”,
предназначен за обществени заведения, в които
има кухня и се приготвя храна. Основните
функционалности включват създаване на
дневно меню, изготвяне на калкулации и
требвателен лист, заприхождаване и изписване
на хранителни продукти, материали и
генериране на справки. В допълнение
информационната система позволява да се
отчитат и присъствие на посещаващите
съответното заведение. Модулите, които
поддържа са: „Хранене“ , „Присъствие“,
„Такси“, „Склад“ и „Справки“. Въведената
електронна система поддържа регистър на
закупените и вложените хранителни продукти,
от модула се правят заявки за нужните
хранителни продукти за всеки ден. Поддържа
рецептурна книга с всички видове ястия, които
се готвят в детските заведения. Седемичното
меню е едно за всички детски зведения на
територията на общната. Поддържа списък на
всички деца, таксови книги и невнесени в срок
такси.
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Доказателствен материал

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

Снимков материал
Целеви групи: кмет; зам.- кметове; директор на
дирекция «ОКХТТС»; вътреши одитори,
директор на детско заведние, домакин и главен
счетоводител, директорът на ОП”СО”

Във всички ДЗ на територията на общината е
въведен ПП „СтоХра”, с който е обхванат процеса
по управление на складовите наличности на
хранителните продукти, изготвяне на дневни
калкулации по зададени менюта, изготвяне на
първични и вторични счетоводни документи –
требвателни листи, обобщени справки за приход и
разход по зададени периоди от време, месечни
отчети,
инвентаризационни
описи,
модул
присъствие и такси и др. Въведени са пароли за
контролиран достъп, като достъп до информация за
сведение и контрол е предоставена на: съответните
директори на ДЗ, счетоводител, директор ОКТХДС,
зам.-кметове ОКТХДС и БФ, както и на Звеното за
вътрешен одит. По- ефективен контрол при
изразходването на публичните средства.

Автоматизиране и оптимизиране на процесите
по изготвяне на дневни менюта, калкулаци,
месечни отчети, следене по посещаемост,
плащане на такси и внесени суми, изготвяне на
справки за такси и плащания в зависимост от
критериите на работния обект, автоматизиране
на процесите за контрол, икономически ефект.
Значително намаляване на времето за изготвяне
и обработка на дневни менюта и всички
съпътсващи ги документи и процеси.
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