Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Враца

Община

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

Даниела Хитова, гл. експерт «Връзки с
обществеността», 092/62-64-71, pr@vratza.bg

Название на практиката

Пресконференции „На кафе с кмета”

Период на прилагане
Към кой от 12-те Принципа на

2011-2014 г.
Принцип 4: Откритост и прозрачност

добро управление се отнася?
Прозрачността в работата на общинската
администрация е един от водещите принципи
на екипа на инж. Николай Иванов. Във всеки
понеделник кметът и заместник кметовете
провеждат

пресконференция,

на

която

представят информация по актуалните теми в
работата на администрацията и отговарят на
въпросите на журналистите. Началото на
добрата практика да се правят регулярни
Подробно описание на практиката

пресконференции е сложено в 90-те години на
20 век, като при различните кметове тази добра
възможност за комуникация не винаги е
ползвана пълноценно. В последните три години
екипът на инж. Николай Иванов я „върна към
живот” и изпълни със смисъл. В дневния ред
на срещата влизат за обсъждане теми, свързани,
както

с

глобалните

политики,

относно

развитието на общината, така също проблеми
от ежедневието на гражданите, по които се
търсят

и

предлагат

решения.
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Пресконференцията, която носи неформалното
име „На кафе с кмета”, е добре посрещана и от
журналистите, и от гражданите. След нея в
ефира на местните и национални телевизии и
радиостанции, в сайтовете и във вестниците,
излизат

хиляди

публикации,

дейността

на

общинската

Новините

от

тези

свързани

с

администрация.

пресконференции

се

публикуват и на официалния сайт на Община
Враца www.vratza.bg, където в сектор „новини”
само през 2013 г. са публикувани близо 500
статии, придружени със снимки от събитията, а
от началото на тази година – над 200. Стана
практика

част

от

пресконференции

в

правени

сградата

не

в

традиционните

понеделник
на

да

бъдат

общинската

администрация, а на места в града и общината,
където има да се решава някакъв проблем. На
тези изнесени пресконференции са поканени и
присъстват

представители

на

други

институции, фирми или граждани, които имат
отношение по актуалната тема.
Доказателствен материал

В

отделен

файл

–

копия

от

новини,

публикувани на официалния сайт на Община
Враца.

Преки участници, партньори и

Участници са ръководният екип на Община

целеви групи

Враца, партньори – регионалните и национални
медии, а целевите групи – жителите от региона.

Постигнати резултати.

Чрез

тази

добра

практика

са

постига

максимална прозрачност и откритост при
управлението.
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В тази практика има иновативност и тя е в:
 провеждането

на

т.нар.

«изнесени

пресконференции», които се осъществяват на
Считате ли че има елемент на

места, където има да се решава някакъв

иновативност в тази практика?

проблем и

Моля, пояснете.

 участието в тези пресконференции на
представители

на

други

институции

или

граждани.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и изведени
поуки

Полезността

на

тези

ежеседмични

пресконференции е безспорна. Тя подпомага
администрацията в контактите й с гражданите и
съдейства за осъществяването на обратна
връзка.
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