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ОТ

АНГЕЛИНА ТОПЧИЕВА -  СЕКРЕТАР ОБЩИНА ПЛОВД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕМЕЛКОВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  36/01.08.2022 г. на Общински 
и №220БС -234/01.08.2022 г. на Община Пловдив и на основание 
Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински 
комисии и взаимодействието му е общинската администрация Ви уведомяА

По въпрос 1: Прави ли се нещо по дигитализацията на Общин 
това число изкарване на електронни документи, например подзт 
справки и т.н.?

По въпрос 6: Можем ли гражданите да получаваме изобщо някз 
услуга онлайн, освен да се пишат email-и с Общината ?

По въпрос 7:Има ли някой, който да отговаря за дигитализац 
Пловдив?

С отговор с изх. № 22ОБС-83/1/23.03.2022г. до общинските съвет 
„ВМРО -  БНД“, Община Пловдив предостави на вниманието на вс 
съветници и публикува на страницата на Общински съвет - Пло 
информация за всички възможни услуги, които гражданите могат да заяви 
плащане по електронен път, както и информация за определеното със запо
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лице, което да отговаря за въвеждането и актуализацията на вътре 
политики и процедури, свързани с използваните информационй 
комуникационни системи, създаване на единни стандарти и правила, 
технологичните и функционалните им параметри, които да се поддържат, 
на оперативна съвместимост и спазване изискванията на нормативната у 
на електронното управление.

Предоставянето на електронни услуги в Община Пловдив се развг 
общата държавна политика за предоставяне на комплексни админист) 
Изграденият единен информационен модел в държавните и общински 
ключов градивен елемент от реализирането на електронното управление.

На електронната страницата на Община Пловдив в раздел „Електр 
публикувани всички възможни услуги, които гражданите могат да заявя 
плащане по електронен път, а именно :

• Портал за електронни административни услуги;
• Плащане на местни данъци и ТБО;
• Справка за финансови задължения;
• Масов градски транспорт;
• SMS паркиране;
• Система за електронно класиране на деца в ДЗ

Община Пловдив е присъединена към Единен портал за дост 
административни услуги / ЕПДЕАУ/ на държавната администрация и към 
се предоставят 101 броя електронни услуги. От извършените през 
административни услуги, по електронен път са заявени общо 1149 
електронен път през профила на заявителя в портал за електронни 
Пловдив са заявени - 854бр.; по електронна поща -295 бр.

За периода 01.01.2021г -  31.12.2021 г. са извършени плащания за 
издадени наказателни постановления по наредби, приети от Общински съ 
размер на 1 171 608.29лв, От тях са постъпили по електронен път 42 
стойност - 14 262лв

За периода 01.01.2021г. -  31.12.2021г. са регистрирани 1 156 662 
SMS паркиране.

В стремежа си да улесни, както гражданите на Община 
административния персонал на детските и учебни заведения в 
администрация последователно и поетапно въвежда редица електронни си 
областта на образованието. След въвеждане на електронно централизиран 
прием в детските заведения през 2012 година, от 2017 година стартира и ел 
на децата в първи клас. Тези системи, разработени на базата на съврем 
технологии, спестяват време на родителите и на административния nepcoi t 
прозрачност и равнопоставеност при приема на децата и учениците. Поз i  
сред гражданите за електронния прием в детските заведения потвържда* 
този приоритет на общината и затова при първата възможност, дадена ( 
разпоредби, се въведе тази електронна услуга и за бъдещите първокласниц л 

Първото електронно класиране за прием в детските градини и яслп 
1.11.2012 г. През 2021 г. са проведени 16 класирания за прием на деца в 
и детските ясли, класирани са 6165, записани - 5059 деца. От записаните 
яслена възраст (до 3-годишна възраст). Те са записани в детските ясли и i 
към детските градини с яслени групи. Останалите 3278 деца са запис 
градини. Най-голям дял от тях са родените през 2018 година, които по 
възрастова група.

През 2021 г. приемът на ученици в първи клас чрез електронна1 
проведен за пети път. Записани в паралелките за първи клас са 3117 учен
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на учебната 2021/2022 година. Общо 45 училища осигуряват обучение 
интересът към тях е не само от родителите на децата, регистрирани на тер 
Пловдив, но и от близките населени места. Проведени са 3 класирр 
електронната система е проследен и обхватът на всички деца, които 
(настоящ или постоянен ) адрес в град Пловдив и са родени през 2014 
дете се отразява актуална информация -  прието в общинско учил 
държавно или частно училище, ще се обучава в училище в друго населено 
е в чужбина или не е открито на адреса, подаден от ГРАО.

От началото на 2017 година е внедрена нова електронна систем 
детски градини, чрез която се отразяват присъствията и отсъствията на 
начисляват се автоматично дължимите такси за посещение на детско 
проследяват редица натурални показатели, необходими за администрати^ 
Чрез системата, освен оптимизиране на работата на администрацията, 
услуги и за родителите. Те получават ежемесечно по електронната 
дължимите суми и сроковете за плащането им и информация за обявен^ 
инфекциозни заболявания в посещаваните от децата им групи, както и 
ежедневното меню за хранене на техните деца. По-бързо се осъществява 
място в детските градини като се издават автоматични квитанции 
система. За пропусналите да заплатят в срок системата изпраща напомнящф
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По въпрос 2: Имаме ли стратегия за дигитализация на Оби^ина Пловдив? 
Какви мерки ще бъдат реализирани до края на този мандат?

Към настоящия момент Община Пловдив няма изготвена 
дигитализация на общината. Цифровизацията на общинската админист 
поредица от действия, свързани с въвеждане и използване на бази от даш 
изцяло към електронни регистри и регистърно производство, моделиране 
обмен на информацията, формиране на комплексни електронни услуги.

В процеса на цифрова трансформация, която тече към настоящи5 
навременна, адекватна и компетентна намеса на държавата, ще се промег 
взаимодействие с гражданите и бизнеса по отношение на предоставяне 
услуги, което ще повиши ефективността на електронното управление 
общинската администрация са насочени към намаляване на броя на адм 
услуги и трансформирането им във вътрешно административни, пр 
взаимодействието между гражданите и бизнеса с общината по електронен 
и предпочитан способ, премахване на използването на хартиени документ; 
електронния документ и повишаване на зрелостта и доверието на 
отношение на взаимодействието по електронен път. Чрез предоставяне 
качествени и актуални данни се осигуряват допълнителни възможности 
бизнеса.

В тази връзка е издадена заповед № 2ЮА-1713/24,06.2021г на 
Пловдив, с която е определено длъжностно лице, което да отговаря за 
актуализацията на вътрешните правила, политики и процедури, свързани 
информационни ресурси и комуникационни системи, създаване на единй 
правила, установяващи технологичните и функционалните им параметр а 
поддържат, с цел постигане на оперативна съвместимост и спазване 
нормативната уредба в областта на електронното управление .

По въпрос 3 . Защо Община Пловдив няма отдел дигитализа 
дигитализация? Имаше такава идея в началото на мандата , но защо о

С Решение № 28, взето с Протокол № 2/16.02.2021г. е приета от 
Пловдив нова структура на дейност 122 „Общинска администрация“ 
държавата дейност и дейност 122 „Общинска администрация“-делегиран 
дейност, дофинансирана с общински приходи на Община Пловдив. Отделе
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дигитализация, респективно отдел не са обособени поради факта, че със з 
1713/24.06.2021 г на Кмета на Община Пловдив, функциите за 
актуализацията на вътрешните правила, политики и процедури, свързани 
информационни ресурси и комуникационни системи, създаване на един в 
правила, установяващи технологичните и функционалните им параметр 
поддържат, с цел постигане на оперативна съвместимост и спазване 
нормативната уредба в областта на електронното управление, са възложел 
длъжностно лице.

По въпрос 4.: Смяната на хардуера в Община Пловдив не е сред 
но е част от голямата картинка. Какъв нов хардуер е закупен и как 
освен 10-те лаптопа за по 4000 лв., придобити преди 2 години?

Средствата за обезпечаване на нуждите от компютърни 
администрацията и структурните й звена са заложени в бюджета на Общи 
всяка календарна година. Осигуряването на администрацията с хардуер 
чрез провеждане на процедури по реда на ЗОП и сключване на договори, 
изготвят въз основа на проведено проучване относно необходимост^ 
подадени заявки от ръководителите на съответните звена и са съобразени 
средства по бюджет.

Община Пловдив е сключила договори с предмет „Доставка 
поддръжка на компютърна техника и принадлежности за нуждите на адм! 
Община Пловдив и структурните й звена“ както следва:

Договор № 19ДГ-689/27.06.2019г. за обща стойност 70 000.00лв. с 
Договор № 20ДГ-782/30.09.2020г. за обща стойност 100 000.00лв. с 
Договор № 21ДГ-958/06.10.2021г. за обща стойност 100 000.00лв. с 
Община Пловдив е закупила за нуждите на администрацията и стр 

към нея, компютърни системи до изчерпване стойностите на всички склюЧ 
По въпрос 5: Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общ 

работи с техника на възраст 20 години. Това компрометира качествотс 
на работа, без това да зависи от самите хора, които страдат. Им 
обновяване на хардуера на Общински съвет?

Отдел „Експертно-техническо обслужване на Общински съвет“ е ч 
на дейност 122 „Общинска администрация“-делегирана от държавата дейг 
Пловдив, приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2/16.02.2021г. от О 
Пловдив. Отделът няма специализиран фонд за обновяване на хардуера в 
условия, каквито ползват и останалите структурни звена. През месец м 
подадена заявка за необходимост, са им предоставени -1 бр. настолен к 
монитори 24" и — ----------- —
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