
 

 
 

На 12.06.2009 година между Община Баните и Управляващия орган на Оперативна 

програма „Административен капацитет се подписа Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № А 09-31-6 С/12.06.2009 г. за изпълнение на проект 

„Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в община Баните, област 

Смолян”.  Проектът се финансира 100% от Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, приоритетна ос  ІІІ. 

Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление, 

подприоритет 3.1 Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число 

чрез развитие на електронното управление, Бюджетна линия BG051PO002/08/3.1-02 

 

 

Общата цел на проекта е подобряване на обслужването в община Баните с цел 

осигуряване на условия за стимулиране на бизнеса, изграждане на институционален образ, 

обърнат към нуждите на гражданите и създаване на модерна администрация на местно 

ниво. 

 

В проекта са заложени три специфични цели: 

1. Създаване на ефективна регулаторна среда, подпомагаща развитието на бизнеса  

2. Модерно административно обслужване посредством внедряване на IT – 

технологиите в услуга на гражданите и бизнеса 

3. Компетентни и подготвени общински служители за работа в е- среда 

 

Целевите групи са: 

- Служителите от администрацията на територията на община Баните 

-Гражданите и представители на бизнеса на територията на общината 

 

Основни дейност, заложени в проекта са както следва: 
1.  Анализ на съществуващите регулаторни режими, администрирани от общината 

2. Разработване на методика за определяне на дължимите такси по 

административното регулиране, оптимизиране на процедурите по издаване на 

актовете и изготвяне на образци на документи и формуляри. 

3. Разработване на публичен Регистър на действащите на територията на общината 

регулаторни режими 

4. Разработване на софтуер за подаване и проверка по електронен път на жалбите, 

сигналите и запитванията на гражданите и бизнеса чрез сайта на общината 

5. Разработване на софтуер за плащане по електронен път на административни 

услуги, предлагани от общината  

6. Актуализиране на Интернет сайта на общината 

7. Обучение на служителите на общината за работа с новите програмни продукти – 

регистъра за регулаторните режими и софтуера за разплащане по електронен път 

8. Дейности за информация и публичност 
 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 












