„е - ОБЩИНА ВАРНА-ЕФЕКТИВНА И ПРОЗРАЧНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Договор за безвъзмездна финансова помощ №А09-31-37-С/01.06.2009г.
Обща цел на проекта
Реализиране на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на
административни услуги от общинската администрация (е-община).
Специфични цели
 Предоставяне на по-качествени, по-бързи, по-евтини и по-сигурни административни
услуги( включително и електронни услуги), насочени изцяло към потребителите
(граждани и бизнес) и задоволяване на техните потребности;
 Подобряване на ефективността и ефикасността на административната дейност на
общинската администрация и на предоставяните административни услуги;
 Повишаване на прозрачността в дейността администрацията.
Основни дейности по проекта са:
 Разработване на референтен модел за оптимизация на административнитепроцеси и реинженеринг на фронт- и бек-офис системите;
 Разработване и внедряване на системата за моделиране на е-услуги и внедряване на
система за моделиране на е-услуги и внедряването им в продукционна среда;
 Разработване на интернет сайт на Община Варна с унифицирана визия и с осигурен
достъп за хора с увредено зрение;
 Изграждане на места за публичен достъп до е-услуги- терминалите ще бъдат
разположени в сградите на общинската администрация, районни администрации и
кметства и други подходящи обществено - достъпни места;
 Изграждане на система за обратна връзка с потребителите на административни услуги;
 Дейности за публичност и информираност по проекта;
 Публични събития и информационни кампании.
 Одит на проекта.
Описание на целевата група
 Общинска администрация Община Варна;
 Гражданите и бизнеса в общината
Постигнати резултати
 Създаден е референтен модел (единна стандартизационна референтна рамка) за
структурите на общинската администрация, която включва структурирана информация
за състоянието и целеви оперативен модел за реализиране на е-община;
 Разработени са Вътрешни правила за управление на вътрешния оборот на електронни
документи и документи на хартиен носител;
 Повишено е качеството на административното обслужване;
 Изградена е и е въведена в експлоатация ИКТ структура;
 Разработен е и е внедрен приложен софтуер;
 Обучени са служители – повече от 300 служители;
 Предоставят се е-услуги на ниво “транзакция”;
 Извършено е обновяване на Интернет сайта /портал/ на Община Варна, който е с
унифицирана визия и стандартизиран достъп до е-услуги и информация;

 Изградени са точки за публичен достъп до е-услуги на обществено достъпни места – 20
киоска;
 Разработен е вътрешен нормативен акт, който регламентира процедурите и
функционалните задължения по отношение събирането, анализирането и
оповестяването на оценката на качеството на административното обслужване и
измерването на удовлетворенността на потребителите;
 Внедрена е работеща система за обратна връзка с потребителите на административни
услуги, която предлага различни форми и информационни канали за измерване
удовлетвореността на потребителите.
Продължителност на проекта: от 01.06.2009 г.- 01.07.2013 г.
Бюджет на проекта: 1 908 871 лв.(100% безвъзмездна финансова помощ).
Статус на проекта: Приключил.

„Този документ е създаден в рамките на проект „е - община Варна-ефективна и прозрачна общинска администрация”,
който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен копоцитет”2007-2013г., съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Варна и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и УО на
ОПАК.”

