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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ1
АИО

Административно и информационно обслужване

БФСМДТ

Бюджет, финанси, счетоводство и местни данъци и такси

ЕПП

Европейска политика и процедури

ЗМСМА

Закон за местното самоуправление и местната администрация

ОПР

Общински план за развитие

СПОКЗ

Социална политика, образование, култура и здравеопазване

УТИ

Устройство на територията и инфраструктура

ЧРиАТО

Човешки ресурси и административно и техническо обслужване

Съкращенията обозначават наименованията на отделите в общинска администрация Бобов дол и се
срещат предимно в приложенията към Стратегията
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
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І.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Предизвикателствата пред общинските администрации
След 1998 г., когато беше приет първият стратегически документ и основните закони,
регламентиращи структурата, държавната служба, административното обслужване и
достъпа до информация, българската администрация претърпя сериозна промяна.
Във всяка държава добре функциониращата администрация е от ключово значение за
осигуряването на ефективност на управлението и ефикасност на публичните разходи.
Достигането на европейските стандарти и развитието на процеса на децентрализация
в България води до увеличаване на правомощията на местните власти, респективно
все повече услуги се предоставят от местната администрация на гражданите и
бизнеса. В този връзка един от основните проблеми, с които се сблъскват общинските
администрации, е свързан с трудностите по управлението на ограничените ресурси,
така че поставените цели да бъдат постигани в максимален обем.
За да отговори на предизвикателствата общинската администрация трябва да се
справи с редица проблеми, свързани с:




необходимост от подобряване на ефективността и ефикасността на работа;




необходимост от подобряване на комуникацията на работните процеси;

необходимост от реорганизация
общинската администрация;

и

оптимизация

на

структурите

на

наличие на ограничени ресурси – финансови и човешки.

Утвърждаването на ефективни механизми за подобряване на вътрешно
административната организация и координация на работните процеси е начин
общинските администрации да се справят и да въздействат върху горепосочените
проблеми.

2. Същност на организационното развитие
Организационното развитие в широк смисъл се разбира като общо подобряване на
възможностите за изпълнение на поставените цели и задачи на администрацията,
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като не се ограничава до подобряване на индивидуалния капацитет на отделните
структурни звена в рамките на администрацията.
Организационното развитие като процес обхваща и различните техники и
интервенции, които се планират и прилагат, с цел да се подпомогне или улесни
въвеждането на определени планирани и закономерни изменения в структурата,
процесите и човешките ресурси вътре в администрацията. Този процес изисква
анализ на настоящото състояние, развитие на програма и мобилизация на ресурсите
(финансови, технически, човешки).
Организационното развитие е насочено към последователни и систематично
планирани интервенции към всички организационни нива, с цел да се постигне
пълноценно използване и развитие на съществуващия административен капацитет,
подобряване на възможностите му за решаване на проблеми, планиране на промени и
удовлетворяване потребностите на всички заинтересовани страни.
На база на посочените по-горе основни елементи на процеса, организационното
развитие може да се дефинира като „практика на планирани интервенции,
насочени към значително подобряване на възможностите за изпълнение на
поставените цели и задачи на администрацията, и повишаване на нейната
ефективност”.

3. Управление и управленска практика
В съответствие с непрекъснатите промени в икономическото и обществено развитие
се усъвършенства и процесът на управление на организациите в публичния сектор.
Тези промени често водят до изменение на обхвата на отговорностите и
правомощията на организациите, в т.ч. на органите за местно самоуправление и
налагат необходимостта от тяхната по-добра адаптация към непрекъснато
променящите се условия на външната среда. Развитието на процеса на
децентрализация в България доведе до увеличаване на правомощията на местните
власти, респективно все повече услуги се предоставят от местната администрация на
гражданите и бизнеса. От друга страна обаче общините, в т.ч. и община Бобов дол,
разполагат със силно ограничен ресурс. Това налага управлението на общината да се
организира така, че поставените цели да бъдат постигнати в максимален обем при
голяма икономичност, а публичните услуги да се предоставят с необходимото
качество, от компетентни и мотивирани служители.
Така управлението на публичния сектор може да се определи като дейност, насочена
към ефективно използване на ограничени ресурси, с които разполагат публичните
организации за постигане на техните цели.
При управлението на организациите в публичния сектор се прилагат редица подходи
като програми за подобряване качеството на обслужване на клиентите, внедряване
на нови технологии за обслужване на граждани, изменение на организационните
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
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процеси и т.н. Всички тези подходи на управление имат една обща характеристика те трябва да бъдат управлявани.
Управлението на организациите и в публичния сектор включва следните елементи:


Субекти на управление

Това са ръководители, които прилагат най-добрите методи за въздействие върху
дейността на работещите в организацията. Всяка организация, за да може да
реализира своите цели, изгражда съответните управленски органи. Управлението на
организациите в публичния сектор може да бъде ефективно и успешно, при
положение, че то е обособено като самостоятелна дейност, осъществявана от
ръководители, имащи точно регламентирани права, задължения и отговорности.


Обект на управление

Обектът на управление се характеризира с предмет на дейност, който за
организациите от публичния сектор е свързан с производството и предлагането на
публични услуги за задоволяване на определени социални потребности на
населението. Между обекти и субекти на управление съществуват връзки, които имат
информационен характер. Те се регламентират от субекта на управление. За
организациите в публичния сектор са особено важни тези връзки, защото при
тяхното осъществяване участват и потребителите на публични услуги.


Управленски процес

Предварително поставените цели трябва да се реализират от ръководителите на
организацията. Управленският процес в организацията преминава през етапите
описани по-долу, необходим за формиране и постигане на целите на организацията:

Фигура 1 – Елементи на процеса на управление

За да бъдат по-ефективни, управлението на публичните организации е необходимо да
се промени в следните основни насоки:
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прилагане на стратегическия мениджмънт като подход за поставяне на целите
на публичните организации и формулиране на политиката за тяхното
постигане;



промяна в структурата на организацията, с цел да се намалят йерархичните
равнища, чрез формирането на обособени единици с ясно определени задачи,
предоставяне на права на ръководители за тяхното управление, търсене на
индивидуална отговорност за постигането на възложените задачи;



измерване на резултатите от дейността на съответната администрация по
отношение на критериите за икономичност, ефективност и ефикасност. За
целта е необходима система от показатели, чрез която да се оцени как дадена
публична организация изпълнява своите функции;



промяната в културата на публичните организации в посока на ценностите,
които налагат съвременните изисквания в посока по-добра прозрачност,
отчетност, партньорство с неправителствения сектор, по-добро качество на
предлаганите услуги и т.н.

4. Основа за разработване на настоящата стратегия (планиране на
организационното развитие)
Процесът на стратегическо планиране на организационното развитие може условно
да бъде разделен на четири основни етапа:
1. Планиране

Разработване на анализи

2. Определяне на желаното бъдещо Определяне на цели и приоритети
развитие
3. Определяне на действията, които Разработване на план за действие за
ще доведат до постигането на постигане на дефинираните на цели
желаното развитие
и приоритети
4. Изпълнение
резултатите

и

измерване

на Определяне
на
измерване
и
изпълнението

индикатори
мониторинг

за
на

Първата стъпка от описания най-общо процес на стратегическо планиране на
организационното развитие е изпълнен към момента на изготвянето на настоящата
стратегия. Преди разработването ѝ , в рамките на проект „Ефективна структура на
общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”,
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, е разработен детайлен
функционален анализ на общинска администрация Бобов дол. Изготвеният
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функционален анализ дава отговор на въпроса: „Къде сме сега?”, който е първата
стъпка от процеса на стратегическо планиране.
Анализът разглежда:
 настоящото състояние на администрацията;
 структурата на администрацията;
 финансовите, технически и човешки ресурси;
 работните процеси;
 ефективността и ефикасността в работата на административната структура;
 силните и слабите страни на административната структура и областите за
подобрение.
Останалите етапи са предмет на настоящата стратегия, която се основава на
изготвения функционален анализ на общинска администрация Бобов дол. В рамките на
стратегията ще бъдат идентифицирани приоритетите за развитие на общинската
администрация. Стратегията ще обобщи натрупания успешен опит, мерки, действащи
в момента и бъдещите действия, които са необходими за подобряване на състоянието
и постигане на напредък в организационното развитие на местната администрация.

5. Принципи при изготвянето на Стратегията за организационно
развитие
При разработването на Стратегията за организационно развитие на община Бобов
дол сме се ръководили от следните основни принципи:


Всички действия за организационно развитие ще подкрепят постигането на
целите и приоритетите за подобряване на дейността на администрацията,
залегнали в стратегията.



Установяване и развитие на дух на партньорство и взаимодействие във
вътрешен и външен план на дейността на администрацията.



По-добро използване на съвременните комуникационни канали за обмен на
информация и осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на
дейността на администрацията.



Насърчаване на иновативното мислене и новите подходи за разрешаване на
проблеми.



Насърчаване на политиката за развитие на човешките ресурси, предоставянето
на равни възможности и недискриминирането на служители.



Съгласуване на стратегията с други стратегически документи на общината.



Обсъждане на стратегията със служителите на общината и предоставяне на
възможност за обратна връзка и коментари.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Систематично наблюдение и оценка на постигнатия напредък.

Реализирането на стратегията на общината означава превръщане на стратегическите
намерения в стратегически действия. Това изисква създаване на подходящи условия
във вътрешната среда на организацията и ефективно управление.

6. Водещи принципи при изпълнението на стратегията
Изпълнението на настоящата стратегия ще се основава на следните принципи:
Последователно въвеждане и прилагане на всички универсални принципи на
доброто управление в работата на административните органи в България
Универсални принципи на доброто демократично управление на местно ниво са:



Върховенство на закона

Прилагането на принципа гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост,
чрез осигуряване на равенство на всички граждани пред закона.



Отзивчивост

Прилагането на принципа осигурява непрекъснато във времето посрещане на
нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните
власти.



Ефикасност и ефективност

Прилагането на принципа гарантира постигане на целите чрез оптимално използване
на наличните ресурси.



Откритост и прозрачност

Прилагането на принципа осигурява обществен достъп до информация и улеснява
разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси



Етично поведение

Прилагането на принципа гарантира, че общественият интерес е поставен над
личните интереси.



Компетентност и капацитет

Прилагането на принципа гарантира, че местните представители на населението,
както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения.



Стабилно финансово управление

Прилагането на принципа гарантира целенасочено и продуктивно използване на
обществените фондове.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Отчетност

Прилагането на принципа гарантира, че избираемите представители на властта и
назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.



Човешки права, културно разнообразие и социално единство

Прилагането на принципа гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено
човешкото им достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или
изключен от обществения живот.



Честно провеждане, представителност и обществено участие по време
на избори

Прилагането на принципа осигурява реални възможности за всички граждани да
упражняват правото си на глас по въпроси от обществен интерес.



Иновации и отвореност за промени

Прилагането на принципа гарантира, че се извлича практическа полза от
въвеждането на нови решения и добри практики.



Устойчивост и дългосрочна ориентация

Прилагането на принципа гарантира зачитане на интересите на бъдещите поколения.

Еднозначно и ясно определяне на ролята, отговорностите и отношенията между
общинската администрация и външните заинтересовани страни – партньори и
потребители на услуги
За спазване на принципа администрацията следва да осигури яснота, прозрачност,
публичност и равенство в отношенията с гражданите, бизнеса, неправителствените
организации и другите заинтересовани страни.

Стриктно разделение на административните от политическите функции
Спазването на принципа е в съответствие със Стратегията за развитие на държавната
администрация 2014 – 2020 г. и цели опазване на политическия неутралитет на
българската администрация.

Фокус върху клиента

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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При предоставянето на административни и обществени услуги акцентът следва да е
върху нуждите на потребителите, вместо към проблемите на общинската
администрация.

Популяризиране на принципа на партньорство
Общинската администрация следва да търси всякакви механизми за взаимодействие
и партньорство с организациите на гражданите и бизнеса.

ІІ.

1. Определяне на
информация

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ
ФАКТОРИ
източниците

и

събиране

на

изходна

Източниците на информация, на които се базира анализът, послужил като основа за
изготвяне на настоящата стратегия, се разделят на:


Документални източници – нормативни актове, вътрешни актове на
администрацията, стратегически и програмни документи на национално и
местно ниво и др.

Подробен списък на анализираните документи е представен в Приложение № 1 към
настоящата стратегия.


Качествени проучвания – анкетно проучване, структурирани дълбочинни
интервюта, фокус групи.

Анализ на резултатите от проведените качествени проучвания е посочен в
Приложение № 2 към настоящата стратегия.

2. Определяне на заинтересованите страни
Заинтересованите страни, чиито нужди са отчетени при подготовката на настоящата
стратегия, се разделят на:


Вътрешни заинтересовани страни


Ръководство на общинската администрация и началници на отдели;

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Експерти и служители в общинска администрация Бобов дол.

Външни заинтересовани страни

Външните заинтересовани страни са всъщност потребителите на услуги,
предоставяни от общинската администрация, които същевременно се явяват и
партньори на общинската администрация. Такива са:


Гражданите на община Бобов дол;



Търговски фирми на територията на общината;



Юридически лица с нестопанска цел на територията на общината.

Както вече беше споменато, фокусът на настоящата стратегия е ориентиран към
нуждите на външните заинтересовани страни, които следва да бъдат осигурени чрез
оптимално разпределяне и използване на ресурсите на общинската администрация.
Подробен списък на юридическите лица с нестопанска цел на територията на
общината е представен в Приложение № 3 към настоящата стратегия2. За целите на
изготвянето на стратегията беше създаден и подробен списък с всички търговски
дружества, регистрирани на територията на община Бобов дол, който поради големия
си обем не е приложен към настоящата стратегия3.

3. Определяне на нуждите на външните заинтересовани страни
Нуждите на външните заинтересовани страни са свързани основно с прилагане на
принципите на:
 публичност и прозрачност;
 намаляване на корупцията;
 намаляване на административната тежест;
 бързина на административното обслужване;
 достъпност на административните услуги;
 предвидимост и надеждност на средата;
 партньорство между общинската администрация и заинтересованите страни.
Именно така идентифицираните основни нужди са залегнали при избора на
стретегически цели в настоящия документ, при спазване на принципа за „фокус върху
клиента”.

Списъците са изготвени към датата на изготвяне на настоящата стратегия – 20 март 2014 г.
Броят на активните търговски дружества, регистрирани на територията на община Бобов дол към
датата на изготвяне на настоящата стратегия, е 337 (триста тридесет и седем) бр.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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4. Силни и слаби страни
При избора на стратегически цели и формулиране на приоритетите в развитието на
общинската администрация са взети предвид изводите, препоръките, както и
анализът на силните и слабите страни, посочени в изготвения и приет от общинската
администрация функционален анализ.

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

Функциите на звената в администрацията
осигуряват всички основни области от
правомощията на кмета като ръководител
на общинската администрация, както и
съответните области на политика.

Непълно обезпечаване на някои от
функциите на отделните служители, чрез
осигурени съответните функционални и
контролни връзки.

Функциите на звената са ясни, изпълними и Възможностни
за
подобряване
на
разбираеми за служителите.
взаимодействието при някои от функциите
в обща и специализирана администрация.
Длъжностните
характеристики
на Непълно обезпечаване на някои от
служителите са ясни, изпълними и функциите на кмета, в отделни области на
обезпечават
функциите,
посочени
в политика.
Устройствения правилник.
Служителите са наясно с функциите си и са В администрацията липсва ясна система,
изградили екипна система на работа, като която да поставя и разпределя целите по
изпълнението на функциите е ефективно, различните нива на администрацията.
въпреки някои незначителни слабости в
организационната структура.
Всички области на политики са покрити от Отчитането
изпълнението
на
стратегически документи на община Бобов стратегическите цели на община Бобов дол
дол.
се осъществява трудно поради липсата на
отчети за изпълнението на стратегическите
документи.
Общината разполага със стратегически Приемането на проектобюджета на
документи са осигурени с функциите на общината не е обвързан с изготвяне и
отделите в администрацията.
приемане на годишна програма за

изпълнение на общинския план
развитие и капиталовата програма.

за

Собствените приходи на общината почти Мисията на общината не е ясно
достигат по отношение на изпълнение дефинирана в нито един стратегически
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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на местните дейности, включително документ.
капиталови
разходи
за
местни
дейности.
Анализът на данните представя добра
ефективност на персонала в процеса на
изпълнение на задълженията му.

ІІІ.

ФОРМУЛИРАНЕ НА МИСИЯ И ВИЗИЯ

1. Необходимост от ясно дефинирани мисия и визия
Мисията и визията са основополагащите принципи на всяка организация, в т.ч. и
публичната, каквато е общината. Дефинирането им е важна част от управленския
процес, тъй като наличието им прави по-вероятен успеха на организацията. За целите
на настоящата стратегия следва да отбележим, че тъй като предмет на анализа е
общинска администрация, не може да се говори за класически „успех” в смисъла на
постигане на съответните икономически цели, а по-скоро се има предвид повишаване
на качеството на предлаганите услуги, повишаване на бързината, с която същите се
предоставят на обществото, както и разширяване на възможностите за тяхното
предоставяне.
Правилно формулираните мисия и визия служат за постигането на няколко важни за
организацията неща:


Спомагат за насочване усилията на работещите в организацията в обща посока.



Предпазват организацията от преследване на противоречиви цели.



Показват основните насоки по отношение на ресурсите, които организацията
трябва да осигури.



Служат като основа за разработване на конкретни цели.

Добре формулираната мисия, която е позната и осмислена от работещите в
административната структура, е предпоставка за по-добро изпълнение на всички
дейности и в частност – за разработване на обосновани дългосрочни и краткосрочни
цели, както на административната структура като цяло, така и на нейните вътрешни
звена и отделни служители.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Фигура 2 – Място на мисията и визията сред стратегическите цели

2. Мисия
„Най-неподлежащото на промени задължение на институцията в сравнение с
останалите й задължения, свързани със стратегическите цели или дейности”4
Мисията е „визитната картичка” на организацията. Тя е кратко изложение, което
представя смисъла от съществуването на организацията. С понятието „мисия” се
поставя, освен въпросът за главната цел, поради която една организация съществува,
но и в името на какво съществува, какво е нейното уникално предимство пред
другите организации. За да формулира своята мисия, организацията трябва да
отговори на четири основни въпроса:


Кои сме ние?



Какво правим?



За кого го правим?



Как го правим?

Информацията, съдържаща се в мисията показва с какво се занимава организацията и
с какво се отличава от останалите организации. Добре формулираната мисия е
кратка, ясна, разбираема и запомняща се. Мисията трябва да се знае и разбира от
всички членове на организацията.
В нейното съдържание трябва да фигурират принципите, убежденията и ценностите
на организацията. Проектирането на мисията в една организация следва да бъде
условие за постигане на определени резултати, като да осигури единомислие по
отношение на целите в организацията, да зададе основата на организационния
климат, да улесни трансформирането на целите и задачите в работна структура, като
осигури разпределението на задачите до отговорните елементи в организацията.

Дефиниция за „мисия”, съгласно Методологията за стратегическо планиране в Република България,
одобрена от Съвета за административната реформа
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Мисията се приема като неписан закон за организацията. Формулировката на
мисията трябва да се състои от едно, максимум две изречения и да е ясна, разбираема
и запомняща се. Тя е нещо строго специфично и индивидуално. При формулирането й
трябва да се съобразят следните изисквания:
1. Да е ясна и разбираема за всички;
2. Да е достатъчно кратка, за да могат повече хора да я запомнят;
3. Да отразява главната цел, поради която организацията съществува;
4. Да посочва и средствата, с които организацията постига целите си;
5. Да отразява ценностите, философията и вярата на организацията;
6. Да отразява достижими цели;
7. Да бъде формулирана така, че да бъде мотивиращ фактор за хората в
организацията.
Мисията следва да се отличава от конкретните цели на организацията. Различията
между мисията на организацията и нейните цели може да бъде определена в
следните аспекти:


Времеви аспект – мисията няма времеви критерии, докато целите имат
конкретни измерители, които трябва да бъдат достигнати.



Насоченост – мисията има насоченост главно към външната за
организацията среда, докато целите се отнасят преди всичко към
вътрешните аспекти на дейността на организацията и са свързани с
използването на разполагаемите ресурси.



Специфика – мисията обикновено се изразява с думи, имащи по-общ и
относителен характер и се свързва главно с образа на организацията, докато
целите се изразяват в показатели за резултати.



Измеримост – и целите и мисията в някаква степен могат да бъдат
измерени. Измеренията на мисията имат качествен характер, докато
измеренията на целите имат количествен характер.

За да може мисията да се превърне в мотивиращ фактор, работещите в
организацията трябва да повярват в нея, да се обединят и да се почувстват като екип
от съмишленици насочен към постигане на успешно реализиране на задачите, които
произтичат от нея. Затова е изключително важно мисията да се комуникира сред
служителите на общината, за да могат те да са запознати с нея и да са наясно с
философията, ценностите и целите на организацията, в която работят, така че да се
почувстват значими и съпричастни към постигане на успех за организацията.
Като основен извод от проведените анкетни проучвания и интервюта сред
служителите в общинската администрация се налага този, че към момента на
изготвяне на настоящата стратегия, че общинските служители неправилно
интерпретират мисията на общината като описание на задълженията на лицата от
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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администрацията, поради което 42% или от интервюираните ръководители
посочват, че мисията на общината е дефинирана в Устройствения правилник на
администрацията5.
Заедно с популяризирането на мисията сред общинските служители, необходимо е
фирмулирана мисия да бъде представена и пред обществото,по начин, който да
повиши информираността и заинтересоваността им от предоставяните услуги и
начините, по които общината съдейства за удовлетворяване на техните нужди и
потребности, както и за решаването на проблеми в областта на нейната
компетентност.
По мнение на екипа, разработил настоящата стратегия, в основата на мисията на
общината следва да залегне политика за устойчиво развитие на общината, на
база на силно, компетентно и стратегическо местно самоуправление, в
съответствие с демократичните принципи.
Мисията на община Бобов дол би могла да бъде формулирана по следния начин:
„Задоволяване на потребностите на гражданите и юридическите лица на
територията на общината, чрез подобряване на качеството на
административните услуги и осигуряване на условия за устойчив
икономически растеж, подобряване качеството на живот на населението,
на база на силно, компетентно и стратегическо местно самоуправление,
функциониращо в условията на прозрачност, законосъобразност,
ефективност и ефикасност, при спазване на принципите на лоялност,
честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и
отчетност в действията на свободна от корупция администрация”
Така формулираната мисия има амбицията да включи в едно изречение всички
основни приоритети за развитието на общината и принципите на нейното
функциониране, като се превърне във „визитна картичка”, представяща смисъла от
съществуването на публичната организация.
С измененията във външната среда и непрекъснато нарастващия брой потребности
на хората се създават предпоставки за преосмисляне на мисията и философията на
организацията. Затова веднъж след като вече е дефинирана, тя трябва да бъде
оценявана периодично и при необходимост да бъде преформулирана така, че да бъде
актуална.

3. Визия
„Свързващото звено между целите на социално-икономическото развитие и
целите на конкретната политика”6
Вж. Приложение № 2
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Визията на една организация представлява образец за желано и достижимо
състояние. Всяка организация трябва да има визия за това къде иска да бъде в
обозримото бъдеще, как вижда себе си след няколко години и какво иска да е
променила в своята дейност през тези години. Тези правила в пълна степен важат и
за публичните организации. Визията служи като ориентир напред във времето към
това, което общинската администрация се стреми да постигне.
За отделните области на политиките на публичната институция се определят визията
и съответните стратегически цели, които пряко произтичат от тези на секторните и
хоризонтални стратегии. Визията гарантира, че политиката е ситуирана в руслото на
общата желана посока на развитие, задавайки рамка на целите, от която те не бива да
излизат.
При формулирането на визията, като краен резултат, същата е необходимо:


да е вдъхновяваща - ясна и предизвикателна;



да е фокусираща - дава цел и посока;



да е ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото;



да е насочваща - дава насоки, без да ограничава, но е адресирана към
преодоляването на откроените обществено значими проблеми;



да е устойчива - дава дългосрочната перспектива.

Към момента на изготвяне на настоящата стратегия, визията на Община Бобов дол е
дефинирана в Общинския план за развитие на Община Бобов дол 2007 – 2013 г.,
(Актуализиран през 2011 г., след проведената междинна оценка на плана):
„Община Бобов дол – утвърден център в Югозападна България за
конкурентоспособно производство на електроенергия, добив на въглища и
развито селско стопанство, осигуряващ високо качество на живот на
населението, растеж, заетост и гарантиращ опазването на околната среда”.
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички за развитието на
общината. Обективните фактори и стимули за такова развитие са:


Изграден "имидж" за добив на въглища и производство на електроенергия;



Концентриране на административни, икономически, културни, търговски,
транспортни функции;



Развита обслужваща сфера и инфраструктура;



Потенциал за развитие на селското стопанство и преработващата индустрия;

Дефиниция за „визия”, съгласно Методологията за стратегическо планиране в Република България,
одобрена от Съвета за административната реформа
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Висока степен на изграденост на енергийната, транспортната, съобщителната
и водостопанската системи в общината.

Взимайки предвид спецификите на община Бобов дол може да заключим, че така
дефинирана визията на общината предоставя ясна представа за бъдещото й развитие
и не се нуждае от промяна на сегашния етап.

4. Целеполагане на база на дефинираните мисия и визия на
общинската администрация
Дефинираните мисия и визия на общинската администрация стоят най-отгоре на
„дървото” на целеполагане в публичната организация. При формулирането на целите
– дългосрочни, средносрочни и годишни, трябва да се спазва принципът целите да се
формулират отгоре надолу по йерархията на организацията, започвайки от мисията и
визията на общината, които определят формулираните стратегически цели.
Йерархичната система на целеполагане е показана на схемата по-долу:

Фигура 3 – Схема на целеполагане7

За да се изгради единна система за целеполагане и отчетност на всички нива в
администрацията, трябва да се следват следните принципи:


На първото ниво, най-високо в системата трябва да стои стратегическият
документ, определящ рамката, в която общинската администрация ще работи
и общината ще се развива през следващите 7 години – Общинският план за
развитие на общината за периода 2014 - 2020 г.

На фигурата е показана принципната схема на целеполагане, като в случая на Община Бобов дол, в
структурата не са налице обособени дирекции.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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На второ ниво е необходимо да бъде разработена Годишна програма за
изпълнение на ОПР, в която да се посочва, кои цели и чрез какви конкретни
дейности и проекти ще бъдат изпълнявани за съответветната година.
Програмата за изпълнение е документ, в който се съчетават заложените от
стратегическия план за развитие цели и оперативните цели на различните
звена в общината.



На трето ниво началниците на отдели полагат целите на техните звена за
дадената година, в съответствие със стратегическите цели на
администрацията, оперативните задачи на звеното и очакваните нужди и
разполагаеми ресурси.



На четвърто ниво служителите дефинират целите на техните звена в рамките
на вече положените цели на ниво отдел.8

Необходимо да се приеме механизъм за наблюдение на изпълнение на целите,
възможности за коригиране на мерките за постигане на целите и отчитане на
постигнатото в края на периода. Това ще допринесе за повишаване на ефективността
на администрацията като цяло.
В практиката е прието наблюдението на изпълнението на краткосрочните цели да се
изрършва на всеки шест месеца. В края на годината се изготвя отчет за постигане на
целите на ниво администрация и на ниво отдел.

ІV.

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ОСНОВНИ НУЖДИ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

В процеса на извършения анализ бяха идентифицирани основните проблеми и
предизвикателства пред общинска администрация Бобов дол. Изводите са, че макар и
със занижена численост, администрацията успява да изпълнява задълженията си на
задоволително ниво. От друга страна обаче предизвикателствата пред тях се
увеличават и общината следва да е в състояние адекватно да посрещне нарасналите
нужди на обществеността. В тази връзка, екипът ни набеляза следните основни
области, върху които администрацията следва да се фокусира през предстоящите
години, за да повиши своите възможности:
Повишаване на ефективността и ефикасността на предоставяните
административни услуги, основно чрез подобряване на достъпа до онлайн
услуги за гражданите и бизнеса
В структурата на общинска администрация Бобов дол не са предвидени дирекции на този етап.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Предоставянето на услуги е изключително широко разпространено в модерните
общества, предвид изключителното развитие на науката и техниката, позволяващи
осъществяването и предоставянето на разнообразни по вид и характер, услуги,
предназначени за на практика неограничен набор от потребители.
Услугите имат няколко основни характеристики, които ги дефинират в пълна степен
и същевременно ги отличават от стоките и другите обекти на икономическия оборот:



Неосезаемост на услугите

Услугите не могат да се видят, чуят, изпробват, транспортират или изучават до
момента на тяхното закупуване. Потребителите могат само да предполагат какви ще
бъдат резултатите от услугата и да се доверят на този, който я извършва.



Неделимост на услугата

В икономически смисъл под неделимост се разбира невъзможността да се наруши
връзката между услугата и този, който я извършва. Това условие ограничава
съществено броя на тези, които могат да получат услугата, освен ако организацията,
която представя услуги не предприеме действия за преодоляването му.



Непостоянство на качеството на услугите

Качеството на услугите се колебае в широки граници в зависимост от извършителя,
времето и мястото на оказване на услугата.



Нематериалност и несъхраняемост на услугите

За разлика от материалния продукт, услугата няма физически израз, видим е само
резултатът от нейното изпълнение и не може да се складира и използва по-късно.
Предоставянето на услуги и партньорства от страна на общинската администрация се
различава съществено от услугите, предоставяни от икономическите субекти, които
оперират в Република България под формата на търговски дружества. Причината за
това е, че всички организации, практикуващи търговия имат за основна цел
формирането на печалба и нейното максимизиране във времето, докато общинската
администрация, в качеството си на организация, възникнала по силата на закон
съответно предоставя услуги, които са присъщи на подобен тип администрация и са
строго регламентирани от законодателството на Република България,
Към характеристиките на услугите като цяло, изброени по-горе, можем да добавим и
още няколко, които са типични изключително за публичната администрация:



Липса на конкуренция в предоставянето на услугите

В най-често срещаните случаи, услугите, предоставяни от администрацията се
характеризират с това, че потребителите им нямат възможност за избор от кого да ги
получат. Тъй като издаването на съответния документ е регламентирано в
нормативен акт и съответно е вменено на конкретната администрация, няма друг
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орган, още по-малко друга частна организация, която да извърши услугата. Разбира
се, в съвременните условия, от принципа има изключения, поради „изнасянето” на
определени услуги извън общинската администрация, като плащането на местни
данъци и такси, извършването на паркинг услуги и т.н.

 Утвърдена форма и обем, съответно качество на услугите
Отново поради особеностите на видовете услуги, предоставяни от общинската
администрация, както и фактът, че същите изцяло и императивно се регламентират
от действащото законодателство, услугите се предоставят по утвърден един и същи
начин, с минимално изискуемо качество, което следва да съответства на целта на
закона.
Услугите, предоставяни от общинската администрация в най-общ смисъл се състоят в
издаването на различни документи отнасящи се до гражданите на съответната
община, както и до юридическите лица със седалище на нейната територия.
По вид издаваните документи са официални документи, тъй като са издадени по
установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му. Те са и
административни актове, тъй като изхождат от орган на местна власт, издадени са в
това му качество. Категорията административни актове е различна, те могат да бъдат
общи или индивидуални, а съгласно друго разпределение да бъдат декларативни,
констативни или конститутивни.
Община Бобов дол има разработена Харта на клиента. Съществуването на такъв
документ, съчетано с довеждането му до знанието на заинтересованите лица по
подходящ начин чрез публикуването му на интернет-сайта на община Бобов дол,
както и чрез поставянето му на таблото за обявления на общината, ще максимизира
ефекта от неговото използване.
Електронното управление е безспорен приоритет на национално ниво. От гледна
точка на администрацията, вложените финансови ресурси в усъвършенстване на
електронните услуги и тяхното непрекъснато подобряване и увеличаване,
предполага възвръщаемост на инвестицията, чрез намаляване на разходите за
предоставяните впоследствие електронни услуги.
За съжаление, процесът изисква основно финансов ресурс, като общината би могла да
търси възможности за финансиране на такива дейности и от външни източници, с
цел надграждане на постигнатото до момента.
Електронните услуги ще облекчат до голяма степен и ще освободят част от
необходимия експертен потенциал, който може да бъде ангажиран в други дейности с
подходящите промени.

Обучение и повишаване на квалификацията на експертите
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В условията на намалена численост и повишени очаквания към администрацията,
общината следва да заложи приоритетно на непрекъснато повишаване на
квалификацията на експертите, подобряване на екипността и търсене на
възможности за повишаване на мотивацията.
Решението за необходимостта от обучение на служителите е управленска дейност,
която е насочена според нуждите на администрацията, изискванията на длъжностите
и качеството на трудовия живот. Обучението трябва да подпомогне балансирането на
различните интереси и тяхната реализация.
Необходимо е при извършване на анализа на нуждите от обучение да се започне от
служителя, да се премине през длъжността и да се завършва на равнище общинска
администрация. Цялостният анализ на нуждите от обучение на трите равнища
позволява да се определи в каква степен общината и нейните структурни звена
постигат поставените цели и в каква степен обучението на служителите е фактор за
подобряване на резултатите.
След като е установено кои служители имат нужда от допълнително обучение е
важно да се конкретизира какъв точно да бъде видът на обучението. Препоръката в
тази връзка е свързана с това видът на обучението да отговаря на нуждите и на
отделния служител, и на самата община.
Основните моменти при избиране на вида на обученията за служителите са:


оценка на конкретните потребности;



дефиниране на целите;



определяне на съдържанието;



определяне на формата вида и методите на обучение;



избор на обучители;



планиране на необходимите ресурси;



организиране на обучението.

В резултат на извършен анализ на системата за обратна връзка на индивидуалното
изпълнение на служителите и откривайки необходимостта от обучение за някои от
служителите в община Бобов дол, е необходимо да се приложи подход за анализ на
потребностите от обучение на индивидуално ниво. Препоръката, която може да се
даде е да се използва систематичният подход. Този подход включва:


Преглед на изискванията за длъжността към настоящия момент: какви знания,
умения и нагласи изисква длъжността (отчитат се евентуално настъпилите
промени в изискванията за длъжността).



Изготвяне на профил на служителя, заемащ длъжността, от гледна точка на
изискванията.
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Съпоставяне на профила на служителя с изискванията (определяне в каква
степен притежава необходимите знания, умения, нагласи за длъжността) и
идентифициране потребностите от обучение.

След като приключи и този етап се избира вида на обучението. То бива:


Обучение без откъсване от работа (инструктиране,
наставничество, ротация, менторство - вътрешни обучения).

демонстриране,



Обучение с откъсване от работата (курсове, семинари, дискусии - външни
обучения).

При избора на вида обучение на служителите в община Бобов дол е добре да се
комбинират и двата вида обучение, за да може според спецификата на длъжността на
служителя, който има нужда от обучение, да се приложи най-удачният вариант. Найважното е да се идентифицира точно и ясно от какъв вид умения, знания и
квалификация има нужда служителят, за да се приложи най-адекватното решение и
най-подходящият вид обучение.
Стимулиране на партньорството
Партньорствата са модерен инструмент за взаимоизгодно сътрудничество между
няколко (два или повече) субекта, обусловен от редица обстоятелства и имащ за цел
повишаване на ползите едновременно за всички субекти, обхванати от
партньорството.
В практиката, партньорството бива различни видове и съответно преследва различни
цели, обединени от общия признак на горепосочената дефиниция. Когато има
наличие на партньорство между търговски дружества, това обикновено е с цел
печалба, икономия или подобряване на качеството на предоставяните продукти и
услуги.
От юридическа гледна точка, подобно партньорство се реализира под формата на
гражданско дружество по реда на Закона за задълженията и договорите или на
консорциум или холдинг по реда на Търговския закон. Партньорството може да не е
формализирано със създаване на определен правен субект като резултат от него, а да
се основава на определени договори, споразумения, меморандуми и други подобни
документи.
В съвременната икономика са познати и доста по-сложи образувания, породени с цел
или инспирирани от определено партньорство, като клъстърите, джойнт венчърите
или международните организации с идеална цел.
Когато говорим за публичната и в частност за общинската администрация,
развитието на партньорства се концентрира в три основни направления:



Възлагане на дейности на външен изпълнител

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
стр. 25/65

В този случай общината възлага някои от дейностите, които трябва да бъдат
извършени, (строителство, доставки или услуги) на външен изпълнител, с който
сключва договор. Този подход е целесъобразен, когато съответната дейност е
необходима за някой от аспектите на дейността на администрацията, но тя не може
да го изпълни със собствения си капацитет или не може да постигне необходимото
качество, което се изисква по отношение на резултата от дейността. При възлагането
на дейностите е необходимо да се спазват разпоредбите на Закона за обществените
поръчки, които регламентират процедурите, по които се осъществяват тези процеси.
Описаният подход осигурява по-добро качество на изпълнените дейности, тъй като се
използва капацитетът, опитът и ресурсите на външния изпълнител.



Публично-частно партньорство

Публично-частното партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между
един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни
партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при
постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при
разпределение на рисковете между партньорите, което се осъществява при условията
и по реда на този закон.
Такъв вид партньорство се използва широко в САЩ и държавите от Западна Европа и
чрез него става възможно изграждането на ключови инфраструктурни проекти. В
България този вид дейност като стартиране и процедура на възлагане, се регулира от
Закона за публично-частните партньорства. Публично-частното партньорство
позволява да се използват финансовите възможности на частните партньори за
осъществяване на крупни инвестиции, както и да се минимизират рисковете, като се
използва know-how и опитът на частните компании в реализирането на проектните
дейности.
Публично-частните партньорства (ПЧП) представляват договорености между лица от
държавния и частния сектор за изграждане на обществена инфраструктура и
комунални обекти и за предоставяне на свързаните с тях услуги. Те са „дългосрочно
сътрудничество между публични организации и частни субекти за целите на
ускорено, по-качествено и по-ефикасно предоставяне на публични услуги чрез
оптимално разпределение на ресурси, рискове и възнаграждения9.” Характерно за
публично-частните партньорства е, че участващите в тях партньори споделят
инвестициите, риска, отговорността и ползите като най-често предназначението им е
свързано с финансиране, проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка на
инфраструктурни обекти и услуги. Най-успешни партньорски договорености са тези,
в чиято основа се използват силните страни на частния и публичния сектор за
изграждането на взаимно допълващи се отношения и постигането на целите на
Методически указания за публично-частно партньорство, Министерство на финансите, 2009,
изготвени по проект, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” и
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
9
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публичния сектор за по-ефективно и по-ефикасно управление. С реализирането на
ПЧП общината продължава да носи цялостна роля и отговорност за предоставянето
на услуги и реализацията на проекти по начин, по който защитава и служи на
обществения интерес.
Процесът по предоставяне на услуги във всяка една Община е комплексен, съдържа
множество елементи като на практика всеки един от тях може да бъде осъществен
чрез публично-частно партньорство, в т.ч:
 Изработване на проект;
 Управление на проект;
 Строителство и доставка;
 Финансиране;
 Експлоатация и управление;
 Поддръжка;
 Маркетинг на услуги;
 Комуникации.
Публично-частните партньорства могат да са по-малко подходящи за услуги,
достъпът до които не може да бъде ограничен като полицейска защита,
противопожарна охрана, предоставянето на социални услуги и други такива, които
биха могли да се характеризирани като „обществена стока”.
Съществуват определени условия, при които е възможно Общината да се насочи към
сътрудничество с частния сектор. Необходимо е да е налице едно или няколко от
следните обстоятелства:
 Услугата или обектът не могат да бъдат реализиран само с финансовите
средства и опита на местната власт;
 Участието на частен партньор би повишило качеството или равнището на
услугата в сравнение с това, което местната власт би могла да осигури сама;
 Участието на частен партньор би позволило изпълнение на обекта или
предоставяне на услугата в по-съкратени срокове, отколкото ако местната
власт е единствен участник;
 Потребителите на услугата подкрепят участието на частен партньор;
 Съществува
партньори;

възможност

за

конкуренция

между

евентуалните

частни

 Не съществува законодателна или регулативна забрана за участието на частен
партньор в съответния обект или в предоставянето на съответната услуга;
 Услугата може лесно да се измери и остойности;
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 Разходите по услугата или проекта могат да бъдат покрити с таксите,
заплащани от потребителите;
 Проектът или услугата дават възможност за иновации;
 Местната власт вече има опит в партньорството с частния сектор.
При избора си на вид ПЧП, както и публична услуга, община Бобов дол трябва да
вземе предвид разпределението на риска между нея и бъдещия й партньор,
необходимите експертни знания и опит, както и потенциалните последици върху
данъкоплатците.

V.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА

Настоящият документ е ограничен до формулиране на стратегически цели и
приоритети, чието изпълнение ще доведе до:


развитие и усъвършенстване на работните процеси в администрацията;



координация и съвместната работа на служителите;



професионално развитие и повишаване компетенциите на служителите;



развитие на общинската администрация като организация, работеща в услуга
на гражданите, при спазване на принципите на добро управление, прозрачност,
ефективност и ефикасност, които от своя страна да доведат до устойчиво
развитие и растеж на общината.

Обикновено администрациите определят голям брой цели, които не се
приоритизират във времето и това разсейва усилията при изпълнението им в много
посоки. Затова екипът ни препоръчва да се залагат по-малко на брой, но
реализируеми цели, които да решават реални проблеми и да водят до развитие.

1. Стратегическа рамка
Стратегическите цели, посочени по-долу, са идентифицирани на база на:


Проведения функционален анализ на общинска администрация Бобов дол;
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Проведени анкетни
администрацията;

проучвания

и

интервюта

с

представители

на



Идентифицираните нужди на външните и вътрешните заинтересовани страни;



Дефинираните по-горе мисия и визия на администрацията.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1
Администрация в услуга на гражданите
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2
Укрепване на институционалния капацитет
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3
Изграждане на партньорства и сътрудничество за развитие

Трите формулирани стратегически цели отговарят както на характерните
потенциали на общината, така и на идентифицираните необходимости, в рамките на
проведените анализи.
Така формулираните стратегически цели покриват широк спектър от потенциални
приоритетни направления и предполагат интервенции, фокусирани в основните
сфери, които да осигурят развитието на административния капацитет на общината и
да повишат доверието на гражданите и бизнеса.
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2. Приоритети и специфични цели
За изпълнение на посочените стратегически цели са дефинирани следните приоритети и конкретни мерки за изпълнението им:
Таблица 1: Стратегическа рамка

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:
Администрация в
услуга на гражданите
и бизнеса

ПРИОРИТЕТ
МЕРКИ
Приоритет 1.1.
Мярка 1.1.1.
Подобряване
на
административното Развитие и предоставяне на нови онлайн услуги от общинската
обслужване
администрация
Мярка 1.1.2.
Създаване на условия за развитие на виртуално деловодство
Приоритет 1.2.
Открита и прозрачна администрация

Мярка 1.2.1.
Развитие на официалния интернет сайт на Община Бобов дол и
създаване на информационна среда за поетапно пълно отваряне на
бази данни и информационни източници за гражданите и бизнеса
Мярка 1.2.2.
Усъвършенстване на системите за обратна връзка от гражданите и
бизнеса и осигуряване на оптимални условия за ефективен
граждански контрол върху дейността на администрацията

Приоритет 1.3.
Административна подкрепа за бизнеса

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:
Укрепване на

Мярка 1.3.1.
Мерки за намаляване на административната тежест
Мярка 1.3.2.
Мерки за осигуряване на информация за възможностите за
финансиране и изпълнение на проекти, подпомогнати от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и от други
национални програми
Приоритет 2.1.
Мярка 2.1.1.
Обучение на служителите в общинската Повишаване на капацитета на служителите на общинска

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”,
в изпълнение на Договор № 12-11-26/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
стр. 30/65

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
институционалния
капацитет

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

ПРИОРИТЕТ

МЕРКИ
администрация
администрация Бобов дол за ефективно изпълнение на техните
задължения чрез провеждане на обучения в различни области от
компетентност
Мярка 2.1.2.
Развитие на комуникационните умения на служителите на общинска
администрация Бобов дол за работа с хора и предоставяне на услуги
на граждани
Мярка 2.1.3.
Системи за обратна връзка с цел измерване на ефективността от
проведени обучения
Приоритет 2.2.
Мярка 2.2.1.
Подобряване на екипността в работата на Провеждане на периодични мероприятия за подобряване на
общинските служители
екипността между различните звена на администрацията („тиймбилдинг”)
Мярка 2.2.2.
Системи за обратна връзка с цел измерване на ефективността от
проведени мероприятия за повишаване на екипността
Приоритет 2.3.
Гъвкава и привлекателна администрация

Мярка 2.3.1.
Анализи на релевантността на функциите, ефективността и
ефикасността на административната структура и мерки за
подобряването им
Мярка 2.3.2.
Създаване на условия за повишаване на мотивацията на общинските
служители и привличане на експертен потенциал

Приоритет 3.1.

Мярка 3.1.1.

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”,
в изпълнение на Договор № 12-11-26/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
стр. 31/65

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Изграждане на
партньорства и
сътрудничество за
развитие

ПРИОРИТЕТ
МЕРКИ
Ефективно
взаимодействие
между Стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление
местната
власт,
бизнеса
и Мярка 3.1.2.
неправителствените организации
Развитие на консултативни механизми
Приоритет 3.2.
Междуобщински,
трансгранични
международни партньорства

Приоритет 3.3.
Развитие
на
партньорства

Мярка 3.2.1.
и Съвместни инициативи с други общински администрации за
насърчаване на регионалното и местно развитие
Мярка 3.2.2.
Създаване и поддържане на трансгранични и международни
партньорства
Мярка 3.3.1.
публично-частните Повишаване на капацитета на администрацията и бизнеса за
прилагане на публично-частни партньорства
Мярка 3.3.2.
Изграждане на публично-частни партньорства
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3. Обосновка на избраните приоритети
Приоритет 1.1. Подобряване на административното обслужване
В днешно време основен показател за ефективността и достъпността на дадена
общинска администрация е степента на удовлетвореност на гражданите и това
доколко тя работи в тяхна полза и удовлетворява потребностите им. Към днешна
дата няма установена единна за цялата страна система, по която да е организирано
оказването на административни услуги в общините. Това може да бъде обяснено,
както с разнообразието и специфичните особености на общините – местоположение,
големина, характер на населените места, така и с наследени практики на работа и
административния капацитет на общините. От друга страна следва да се подчертае,
че това разнообразие е в рамките на закона (Закон за устройство на територията,
Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната
администрация) и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, които са
общовалидни за цялата страна.
В рамките на приоритета се цели постигането на следните показатели, които са
неизменна част от създаването на цялостния облик на администрация, работеща в
услуга на гражданите:


Непрекъснато се търсят начини за подобряване на услугите.



Информацията стига бързо и лесно до хората.



Създадени са ясни, леснодостъпни и бързи процедури за ползване на
общинските услуги.

Приоритет 1.2. Открита и прозрачна администрация
Принципът на прозрачност е основопалагащ за повишаване на доверието в
администрацията, минимизиране на корупцията и стимулиране на гражданския
контрол върху действията на администрацията.

Приоритет 1.3. Административна подкрепа за бизнеса
Административната тежест върху бизнеса е голяма, което е видно както от
множество изследвания, така и от международни сравнения. За да се работи в посока
на промяна на тази тенденция е необходима подходяща среда, в която са налице
стимулите за по-добро управление на местно ниво, както и добро сътрудничество
между общинска администрация и браншовите организации на местния бизнес в
облекчаване на административните бариери. Една от основните грижи на
общинската власт е да създава предпоставки в областта на местната нормативна
уредба, разпространението на информацията, взаимодействието с предприятията и
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изграждането на инфраструктурите за повишаване качеството на бизнес средата.
Приоритет 2.1. Обучение на служителите в общинската администрация
Човешкият фактор е основният, който предопределя ефективното функциониране на
всяка една структура. В този смисъл, публичните структури не само не правят
изключение, а поради сериозни странични фактори като ниската мотивация на
служителите например, общинските администрации са изправени пред найсериозното предизвикателство – да привлекат експертен потенциал, като залагат
основно на неговото непрекъснато усъвършенстване чрез непрекъснати обучения в
различни сфери на компетентност.

Приоритет 2.2. Подобряване на екипността в работата на общинските
служители
Друг основен елемент за преодоляване на посочените по-горе проблеми, е екипната
работа, която в условията на ниска численост и множество задължения, е основна за
постигане на добри резултати.

Приоритет 2.3. Гъвкава и привлекателна администрация
Друго предизвикателство е осигуряването на условия за гъвкавост на
административната структура, които да позволят администрацията в екстремните
условия на ниска численост и мотивация на служителите, да реагира адекватно на
нуждите на обществото. За целта е необходимо да се предприемат мерки за
периодичен анализ на релевантността на функциите и измерване на ефективността и
ефикасността на общинската администрация и при необходимост да се предприемат
мерки за преструктуриране на администрацията, „аутсорсинг” на определени
дейности и други мерки, подобряващи дейността на администрацията.

Приоритет 3.1. Ефективно взаимодействие между местната власт, бизнеса
и неправителствените организации
Принципът на партньорство в процеса на формиране на политики, в т.ч. на местно
ниво, е основен принцип, заложен във всички европейски и национални
стратегически документи. За неговото осигуряване е необходимо създаване на
условия за активно и непрекъснато взаимодействие между местната власт, бизнеса и
неправителствените организации.
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските
администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила”, в изпълнение на Договор № 12-1126/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
стр. 34/65

В рамките на приоритета се цели създване на стимули за по-активна роля на
гражданите, обществените съвети, настоятелствата и кметствата в решенията, които
се вземат в рамките на общината.

Приоритет 3.2. Междуобщински, трансгранични и международни
партньорства
Подобряването на работата в партньорство с общини от региона, трансграничното и
транснационално сътрудничество изисква създаване на условия за междуобщинско
коопериране с цел кандидатстване и управление на проекти от фондовете на ЕС и
предоставяне на услуги от общ интерес на участващите общини.

Приоритет 3.3. Развитие на публично-частните партньорства
ПЧП е признато като основен инструмент за постигане на по-добра стойност на
вложените публични средства и при разпределение на рисковете между публичния и
частния партньор.
В България все още инструментът на ПЧП не се прилага достатъчно широко и
неговите възможности далеч не са достигнати. За целта процесът по стимулиране на
неговото развитие, познаването и правилното му прилагане ще донесе ползи, в т.ч. и
икономически в дългосрочен план.

VІ.

ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

Основна функция на мониторинга на изпълнение и оценката е обратна връзка по
отношение на процеса на реализация и предотвратяване на рисковете пред
изпълнението на стратегическите цели и мерки на настоящата стратегия за
организационно развитие. Основата на наблюдението и оценката са определените
индикатори, които представляват количествено измерване на постиженията от
дадена интервенция, както и показват осъществения напредък към постигане на
целите, които тези интервенции си поставят.
Наблюдението на стратегията за организационно развитие включва:


периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на стратегията;
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разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките;



установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност,
ограничители, перспективи за развитие.

За оценката на изпълнението на стратегията ще се използват изходните данни,
предоставени за целите на изготвянето й.
С оглед анализа на устройствения правилник на Община Бобов дол и следвайки
принципа на субординация, съгласно който контролът върху определена дейност
следва да се осъществява от по-висшестоящ или несвързан служител в сравнение с
отговорния за изпълнението на дейността, целесъобразно е мониторингът на
изпълнението на настоящата стратегия да се осъществява от кмета на Община
Бобов дол. В осъществяването на тази дейност кметът може да бъде активно
подпомаган от други служители, на които да делегира преки задължения и/или
подпомагащи функции. Това е възможно да се случи посредством сформирането на
комисии, работни или експертни групи и други помощни органи, които да се
назначават от кмета и да бъдат пряко отговорни пред него за изпълнението на
конкретни задачи.
Необходимо е всички решения и актове на тези органи да се утвърдят от кмета, за да
се осигури нужната приемственост и еднородност на взетите решения и съответно на
постигнатите резултати.
По отношение на приложното поле на упражнявания мониторинг, то може да се
разпростира върху всички препоръки, формулирани в настоящата стратегия.
Допустимо е прегледът да се извършва, като препоръките се групират по определен
признак, с цел по-голяма яснота и консистентност на упражнявания мониторинг.
Като най-ранен период на започване на осъществяването на дейността по
мониторинг може да се посочи минимум 1 година, считано от датата на приемането й
и съответно на стартиране на нейното изпълнение. В този срок се включва времето за
запознаване от страна на служителите от общинска администрация Бобов дол с
приетата стратегия, както и достатъчен период, в който същата да действа и
съответно да има обективна възможност, както формална, така и времева, да се
изпълнят част от предложените препоръки.
След изтичане на 1 година от приемането на Стратегията, кметът на Община Бобов
дол е необходимо да вземе решение за начина на упражняване на мониторинга и
контрола върху изпълнението (с периодични срещи и протоколи, с доклади или по
друг начин), както и дали контролът ще се осъществява пряко от него или ще бъде
делегиран на друг орган (заместник-кмет, комисия или друг помощен орган).
Целесъобразно е мониторингът да не бъде упражняван еднократно, а да бъде
периодичен, на достатъчен период от време, който да позволи изпълнението на
посочените в него препоръки. В практиката се е доказало, че срок от около 6 месеца е
оптимален по отношение на провеждане на срещи или заседания, касаещи
мониторинга.
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Методологията на мониторинга следва да включва документиране на изпълнението
на стратегията посредством приложимите за общината вътрешни документи
(доклади, протоколи от срещи, заповеди, докладни записки и др.), в които следва да
има произнасяне относно това дали са изпълнени съответните препоръки и мерки за
подобрение, в каква степен са изпълнени (ако е приложимо), както и дали се налагат
допълнителни препоръки или коригиращи действия относно стратегията.
Съгласно Методология за стратегическо планиране в Република България, одобрена
от Съвета за административна реформа, индикаторите представляват „измерители
на по-широките резултати или ползи, които възникват вследствие на
предоставянето на стоките и услугите. Тези индикатори могат да се използват за
измерване на постигането на стратегическите цели в рамките на областите на
политиките, националните стратегии и националните програми”.
В настоящата стратегия за организационно развитие са дефинирани стратегически
цели, приоритети и мерки за тяхното изпълнение. За да бъде възможно
наблюдението върху изпълнението на целите е необходимо да се определят
измерители на изпълнението (индикатори), чрез които да се проследява напредъкът
за определен период от време в хода на изпълнението на задачите. Резултатите от
изпълнението на мерките показват промяната в състоянието на засегнатите от
политиката преди и след нейното изпълнение, както и последствията от тази
промяна спрямо обществото като цяло. Очакваните резултати могат да бъдат
изразени чрез количествено и/или качествено измерими стойностни показатели –
индикатори, като например:


в количествени мерни единици;



във финансови средства;



в качествени измерители – достъп до услуги, ограничаване на негативни
явления и др.;



в постигнато задоволство сред определени групи от обществото.

В зависимост от информацията, която следва да бъде получена в процеса на оценка на
изпълнението на мерките и целите от даден стратегически документ, основно се
използват следните видове индикатори:




индикатори за резултат – дават информация за промени в поведението,
капацитета или начина на работа на организацията и са пряко свързани със
специфичните цели на дадена мярка. Този вид индикатори могат да бъдат
както с физическо, така и с финансово изражение (например намаление на
разходите за определена услуга);
индикатори за изпълнение – свързани са пряко с дейностите, след
реализацията на които се създава определен продукт (output). Измерват се във
физически или парични единици, напр. брой създадени допълнителни онлайн
услуги. Този вид индикатори са от особена важност, тъй като дефинират по
измерим начин какво ще се постигне с реализирането на мярката;
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индикатори за въздействие – отнасят се до последици, свързани с
реализирането на мярката, които надхвърлят непосредствения ефект;
индикатори за устойчивост;
индикатори за разпространение;
индикатори за продукт.

За целите на настоящата стратегия за организационно развитие на община Бобов дол
са дефинирани следните индикатори, относими към съответните стратегически цели
и приоритети:
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Таблица 2. Индикатори

Приоритет / Мярка/Индикатор

Категория
индикатор

Мерна
единица

Източник на
информация

Базова
стойност
(2014 г.)

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Приоритет 1.1. Подобряване на административното обслужване
Мярка 1.1.1. Развитие и предоставяне на нови онлайн услуги от общинската администрация
Допълнително въведени онлайн
За
Бр.
Интернет сайт на
8
административни услуги
изпълнение
Община Бобов дол

Целева
стойност
(2017 г.)

Ресурси

10

Технически
Финансови
Човешки

Мярка 1.1.2. Създаване на условия за развитие на виртуално деловодство
Въведен
модул
„Виртуално
За
Бр.
Интернет сайт на
0
1
Технически
деловодство” на интернет сайта изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
на Община Бобов дол
Човешки
Приоритет 1.2. Открита и прозрачна администрация
Мярка 1.2.1. Развитие на официалния интернет сайт на Община Бобов дол и създаване на информационна среда за поетапно
пълно отваряне на бази данни и информационни източници за гражданите и бизнеса
Увеличение на типа информация, За резултат
%
Интернет сайт на
0
15%
Технически
публикувана на интернет сайта на
Община Бобов дол
Финансови
общината
Човешки
Мярка 1.2.2. Усъвършенстване на системите за обратна връзка от гражданите и бизнеса и осигуряване на оптимални условия за
ефективен граждански контрол върху дейността на администрацията
Въведен модул за обратна връзка на
За
Бр.
Интернет сайт на
0
1
Технически
Интернет сайта на Община Бобов изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
дол
Човешки
Въведена система за периодично
За
Бр.
Интернет сайт на
0
1
Технически
обобщаване и информиране относно изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
постъпили
предложения
от
Човешки
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и
Рила”, в изпълнение на Договор № 12-11-26/ 04.10.2012 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
стр. 39/65

гражданите и бизнеса
Приоритет 1.3. Административна подкрепа за бизнеса
Мярка 1.3.1. Мерки за намаляване на административната тежест
Намалени срокове за издаване на За резултат
%
Проучвания сред
Предвиденият
5%
Технически
лицензи и разрешителни
на
местната общност
срок в
съкращаване
Финансови
съкращаване
Интернет сайт на
законодателство
на срока
Човешки
на срока
Община Бобов дол
Мярка 1.3.2. Мерки за осигуряване на информация за възможностите за финансиране и изпълнение на проекти, подпомогнати от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, както и от други национални програми
Осигурена директна връзка на
За
Бр.
Интернет сайт на
0
1
Технически
интернет сайта на Община Бобов изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
дол с електронната страница на
Човешки
Структурните и Кохезионния фонд
на ЕС http://www.eufunds.bg/
Брой финансирани проекти на
За
Бр.
ИСУН
0
2
Технически
предприятия от общината по изпълнение
Местната
Финансови
ОПИК 2014 - 2020
общественост
Човешки
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Укрепване на институционалния капацитет
Приоритет 2.1. Обучение на служителите в общинската администрация
Мярка 2.1.1. Повишаване на капацитета на служителите на общинска администрация Бобов дол за ефективно изпълнение на
техните задължения чрез провеждане на обучения в различни области от компетентност
Извършени
анализи
на
За
Бр.
Система за обратна
0
3
Технически
необходимостта от обучения
изпълнение
връзка
Финансови
Човешки
Брой проведени обучения на експерт
За
Бр.
Система за обратна
0
3
Технически
на година
изпълнение
връзка
(на годишна
Финансови
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Повишаване на капацитета
обучените експерти

на

За резултат

база)
Повишение с
една единица
(на годишна
база)

%
на
нарастване

Човешки
Технически
Финансови
Човешки

Формуляри за
Оценката от
оценка на
предходната
индивидуалното
година
трудово
изпълнение
Мярка 2.1.2. Развитие на комуникационните умения на служителите на общинска администрация Бобов дол за работа с хора и
предоставяне на услуги на граждани
Нарастване на удовлетвореността За резултат
%
Проучвания сред
0
15%
Технически
на гражданите и бизнеса от
на
местната общност
повишение
Финансови
комуникацията
с
общинските
нарастване
Интернет сайт на
Човешки
служители
Община Бобов дол
Мярка 2.1.3. Системи за обратна връзка с цел измерване на ефективността от проведени обучения
Въведен механизъм за обратна
За
Бр.
Документи в
0
1
Технически
връзка от проведените обучения
изпълнение
общината
Финансови
Човешки
Приоритет 2.2. Подобряване на екипността в работата на общинските служители
Мярка 2.2.1. Провеждане на периодични мероприятия за подобряване на екипността между различните звена на
администрацията („тийм-билдинг”)
Брой проведени мероприятия за
За
Бр.
Система за обратна
0
4
Технически
подобряване на екипността
изпълнение
връзка
Финансови
Човешки
Мярка 2.2.2. Системи за обратна връзка с цел измерване на ефективността от проведени мероприятия за повишаване на
екипността
Въведен механизъм за обратна
За
Бр.
Документи в
0
1
Технически
връзка от проведените обучения
изпълнение
общината
Финансови
Човешки
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Приоритет 2.3. Гъвкава и привлекателна администрация
Мярка 2.3.1. Анализи на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на административната структура и мерки
за подобряването им
Брой
проведени
анализи
на
За
Бр.
Документи в
1
2
Технически
релевантността на функциите, изпълнение
общината
Финансови
ефективността и ефикасността
Човешки
на административната структура
Процент въведени препоръки от
За
%
Документи в
0
40%
Технически
извършените анализи
изпълнение
общината
Финансови
Човешки
Мярка 2.3.2. Създаване на условия за повишаване на мотивацията на общинските служители и привличане на експертен
потенциал
Брой новоназначени служители
За
Бр.
Щатно разписание
0
3
Финансови
изпълнение
Човешки
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Изграждане на партньорства и сътрудничество за развитие
Приоритет 3.1. Ефективно взаимодействие между местната власт, бизнеса и неправителствените организации
Мярка 3.1.1. Стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление
Брой
проведени
обществени
За
Бр.
Интернет сайт на
0
8
обсъждания по формиране на изпълнение
Община Бобов дол
политики
Документи в
общината
Нарастване на ангажираността на За резултат
%
Проучвания сред
0
15%
гражданите и бизнеса за участие в
на
местната общност
повишение
местното самоуправление
нарастване
Интернет сайт на
Община Бобов дол
Мярка 3.1.2. Развитие на консултативни механизми

Технически
Финансови
Човешки
Технически
Финансови
Човешки
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Създаден Консултативен съвет към
За
общината
изпълнение

Бр.

Интернет сайт на
0
1
Технически
Община Бобов дол
Финансови
Документи в
Човешки
общината
Приоритет 3.2. Междуобщински, трансгранични и международни партньорства
Мярка 3.2.1. Съвместни инициативи с други общински администрации за насърчаване на регионалното и местно развитие
Брой одобрени проекти съвместни
За
Бр.
Интернет сайт на
0
2
Технически
проекти
в
партньорство
с изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
български общини
Документи в
Човешки
общината
Мярка 3.2.2. Създаване и поддържане на трансгранични и международни партньорства
Брой одобрени проекти съвместни
За
Бр.
Интернет сайт на
0
1
Технически
проекти в партньорство с общини изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
извън България
Документи в
Човешки
общината
Приоритет 3.3. Развитие на публично-частните партньорства
Мярка 3.3.1. Повишаване на капацитета на администрацията и бизнеса за прилагане на публично-частни партньорства
Предприети
кампании
за
За
Бр.
Интернет сайт на
0
2
Технически
популяризиране
на
публично- изпълнение
Община Бобов дол
Финансови
частното
партньорство
от
Документи в
Човешки
страна на общината
общината
Брой
проведени
обучения
на
За
Бр.
Система за обратна
0
2
Технически
служители от администрацията в изпълнение
връзка
Финансови
областта
на
прилагане
на
Човешки
публично-частните партньорства
Мярка 3.3.2. Изграждане на публично-частни партньорства
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VІІ.

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ

За изпълнение на поставените цели и приоритети на община Бобов дол,
дефинирани и разгледани в настоящата стратегия, е установено, че са необходими
три вида ресурси:
Човешки ресурси
Под това понятие се разбират служителите в общинската администрация, които са
на разположение на ръководството, за изпълнение на всички дейности, които са
присъщи на общината, в това число и за изпълнение на поставените цели и
приоритети на общината. Качеството на използваните човешки ресурси е в пряка
корелация с тяхното образование, професионална квалификация и опит, умения,
преминати обучения, както и с нивото на заплащане, използвано за наемането му.
В по-широк смисъл под „човешки ресурси” би могло да се разбира и населението на
цялата община, както и населението на съседни общини и региони. Те обаче могат
да се явят само ползватели на услугите и целеви групи по отношение на
реализираните политики и имат само периферна роля по отношение на
постигането на успеваемост по отношение на целите и политиките, реализирани от
общинската администрация.
Финансови ресурси
Макар че доктрината отрича отъждествяването на финансите с парите, масовата
употреба на понятието в този контекст принуждава да изтъкнем, че най-голям дял
във финансовите ресурси, заемат паричните средства. Няма как без наличието им
да се реализира каквато и да било цел, тъй като в единия случай финансиране е
необходимо за „закупуване” на определен продукт или услуга, а в другия случай –
за заплащането на съответните общински служители, които да създадат желания
резултат.
Според произхода и предназначението си, финансовите ресурси биват следните
видове:


национално финансиране (републикански, общински бюджети, както и
финансови ресурси от други източници – публични фондове, държавни и
общински предприятия, фондации, асоциации, сдружения и др.);



средства от фондове на ЕС;



средства от международни финансови институции;
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Основната маса от финансови средства се формира от първите два основни
източника – национално публично финансиране и средства от фондове на ЕС.
Средствата от международни финансови институции, имащи предимно характер на
заемни средства, са представени в допълнение на първите два източника.
Макар и заемащи по-малък дял, във финансовите ресурси биха могли да се включат
и различни видове финансови инструменти, които не представляват парични
средства сами по себе си, но могат да се използват като ресурс за набавянето им
или за създаване на условия за изпълнението на целите и приоритетите на
общината. Сред тях можем да отбележим: различните видове заемно финансиране,
извън това от международните институции, акциите и облигациите, опциите,
фючърсите, акредитивите, с-скроу сметките и други инструменти.
Технически ресурси
Техническите ресурси могат да бъдат разнообразни, според предназначението си.
Те винаги имат материален израз, т.е. представляват нещо видимо и в качеството
си на ресурс служат като входни продукти за създаването на последващ резултат,
който е важният, целен момент от дейността на администрацията.
В най-общ смисъл това са ресурсите, които позволяват на общинските служители
да вършат ежедневните си задължения – компютри, бюра, принтери, скенери,
копирни машини, телефони, факсове, софтуерни продукти, автомобили и т.н.
В по-широк смисъл, това могат да бъдат определени материали, които са
предназначени не за обичайни повтарящи се дейности, а за конкретен проект и
съответно постигането на еднократен, точно определен резултат. Пример за такъв
ресурс е определен специализиран софтуерен продукт.
Техническите ресурси осигуряват материала, те дават обективна възможност от
тях да бъде създадено нещо и съответно позволяват да се реализират целите и
приоритетите на общината.
За целите на настоящия текст, към ресурсите, които общинската администрация
може да използва, можем да причислим и външните изпълнители, наети по
различни договори. Те компилират в себе си и трите вида гореизброени ресурси и
бидейки в редовни правоотношения с Община Бобов дол, обективно носят полза и
могат съществено да допринесат за постигането на дефинираните цели и
приоритети.
В настоящата стратегия е застъпено разбирането, че за да бъдат напълно и
качествено постигнати горепосочените цели и приоритети, е необходимо
съчетанието и на трите вида ресурси. Обективно е невъзможно постигането на
който и да е от приоритетите без човешко участие, без наличието на необходимото
финансиране, което да обезпечи изпълнението, както и без необходимата техника
или материали.
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Поради теоретичния характер на целите, както и поради неясната количествена
определеност на ресурсите, настоящата стратегия няма за цел да дава
количествени измерения на различните ресурси, които са необходими за постигане
на дефинираните цели и приоритети.
За да бъде възможно това, е необходимо да се уточни изпълнението на конкретни
инициативи, за които впоследствие да бъде изчислено относително точно какви
ресурси са необходими. Подобен род планиране в администрацията се прави на
годишна база, като е необходимо при следващото такова, да бъдат отчетени
непосредствените цели и съответно за тях да се предвидят ресурси.
Тъй като ресурсите винаги са ограничен краен брой, като това в особено голяма
степен важи за общинската администрация, изключително важно е тяхното
ефективно използване, в процеса на постигане на заложените цели. Необходимо е
да се спазват принципите на икономичност и на внимателно планиране на
използването на ресурсите, за да може те да се охарактеризират с максимална
полезност.

VІІІ.

МОДЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОМЯНАТА

Стратегията за организационно развитие обхваща и изследва не само
съществуващата организационна култура в община Бобов дол, но и дейностите по
въвеждане, планиране, насочване и управление на промените, които са породени
от външните и вътрешни фактори. Самата промяна се определя като планиран
процес, който е насочен към постигане на определени цели и резултати, към
подобряване на ефективността на организацията.

1. Процес на осъществяване на промяната
Процесът на осъществяване на промяната обхваща методите, използвани, за да се
придвижи организацията от едно към друго състояние и включва:
Проучване
Чрез проучването се изследва начинът на функциониране на организацията и дали
да се предприемат промени в протичането на нейната работа. В съответствие с
взетите решения за въвеждане на промени, на база на извършения детайлен
функционален анализ на общинската администрация, община Бобов дол следва да
се ориентира към методи, които обхващат :
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 Осъзнаване на потребността от промяна – провеждане на срещи, дискусии,
кръгли маси между ръководството и прекия ръководител на
администрацията (кмета на общината), с цел да се идентифицира има ли
нужда организацията от въвеждане на промяна, наложителна ли е тя и т.н.
 Търсене на външна помощ – привличане на ресурси, търсене на съдействие
от консултант, който да улесни планирането и извършването на промяната.
 Сключване на договор с консултанта – определяне на отговорностите на
всяка от страните.
Планиране
Планирането започва с дефиниране на организационния проблем. Методите тук са:


Събиране на данни и информация, за да се установи точната диагноза на
проблема.



Определяне на целите, които преследва промяната.



Очертаване на конкретни дейности за постигане на зададените цели.



Привличане на ключови фигури (Общински съвет, бизнес, НПО, доброволци
и т.н), които да одобрят и подкрепят предлаганите проблеми.

Посочените дейности са извършени в рамките на проведения функционален
анализ на общинската администрация.
Действие
Етапът обхваща извършване на промените, които произтичат от планирането, т.е
придвижване на организацията от настоящето към желаното състояние. Методи:


Установяване на подходящите условия за управление на процеса на
промяната.



Оценка на дейностите по извършване на промяната.



Въвеждане на обратна връзка за резултатите, въз основа на която се
нанасят, ако са необходими корекции, подобрения и уточнения.

Настоящата организационна стратегия определя пътят на действие на промяната.
Интегриране
Възможно е само в случай че промените са успешно въведени. Целта е тук е да се
стабилизират промените, за да се превърнат успешно в ежедневна част от
функционирането на организацията, без да се поддържат специално. Методи:


Постепенно намаляване ролята на консултанта.
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Въвеждане на работещ механизъм – план/програма, с който ръководителите
и служителите от общинската администрация ще могат да контролират и
оценяват промяната.

Детайлното разписване на стратегическите цели и приоритети, както и
конкретните, измерими показатели за проследяване и измерване на изпълнението
в настоящата стратегия осигуряват възможността за гладко протичане на процеса
по „интегриране на промяната”.

2. Методи за управление на промяната
За да се осъществяват успешно промените в една организация, каквато е общината,
е необходимо традиционните функции по управление на човешките ресурси,
включващи предимно добре установените и разработени дейности по подбора,
обучението и мотивирането на човешкия капитал, да се съчетаят с прилагането на
нов, динамичен модел, който да отразява следните области:


Стратегическо управление на човешките ресурси;



Управлението на организационната култура;



Управлението на организационната промяна и развитие;



Управление на качеството и на изпълнението.

С изпълнението на тези функции се съхраняват традиционните дейности на УЧР,
като се постига активна намеса в процеса на управление на промяната. За да бъде
по-ефективно звеното по Управление на човешки ресурси трябва да съвместява
едновременно и дейности по планирането, насочването и въвеждането на
промяната. Ролята на това звено е от една страна да осигури стабилност и
приемственост, а от друга чрез управлението на организационната промяна да
осигури гъвкавост и изменчивост. В съвременните организации ролята на звеното
по човешки ресурси е да предвижда промяната и да я насочва в желаната насока
като типичните промени, които изискват намеса са:


Промени в организационната структура – сливания на отдели, дирекции и
др.;



Промени в технологията и начините за извършване на работата, които
изискват повишаване на квалификацията и подходящо обучение –
въвеждане на нови информационни системи, комуникационни технологии и
т.н;



Промени в мотивацията и нагласите към работата;



Промени в организационната култура и климат.

Общинската администрация на община Бобов дол е организация, която трябва да
съумее да въведе проактивния подход в дейностите по управление на човешки
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ресурси като по този начин ще може да предвижда, насочва и управлява промяната,
а не да се адаптира към измененията. Затова е необходимо специалистите и
експертите в Общината по УЧР да бъдат в ролята на вътрешни консултанти и
агенти по промяната, като за целта им се осигурят възможности за придобиване на
съответните знания по трудова и организационна психология. По този начин те ще
бъдат способни едновременно да изпълняват традиционните функции по
управление на човешките ресурси и организационно развитие. Функциите по
организационно развитие са свързани предимно с управлението на промяната и
включват:


Диагностициране на настоящето състояние на организацията по отношение
на съществуващите човешки ресурси;



Определяне на желаното бъдещо състояние на организацията във връзка с
потребностите от по-квалифицирани кадри;



Създаване на план за преход от настоящето към желаното състояние;



Предприемане на действия да се затвърди постигнатото желано състояние.

При управлението на промяната трябва да се изгради стратегия на действие във
връзка с решаването на следните основни въпроси:


Анализ на причините и факторите, които водят до промени в Общината –
изследване на вътрешните и външни фактори и сили. Резултатите ще
определят кои фактори стимулират промяната и кои я задържат и какво е
тяхното влияние върху процеса на промяна.



Определяне на готовността и способността на организацията –
администрацията на Общината за промяна – извършване на оценка от
гледна точка на нейния финансов, организационен и човешки капитал и
мотивацията и нагласите на служителите.



Установяване на причините за съпротива при въвеждане на промяната (ако
има такива) и използване на подходящи техники за преодоляване на
съпротивата.



Анализ на заинтересованите страни в процеса на промяната – кои са
активни/пасивни поддръжници, активни/пасивни противници, неутрални.



Определяне на подходящи начини за въвеждане на промяната или т.нар.
интервенции, които е необходимо да се предприемат, за да се премине от
текущото към желаното състояние.



Отчитане на характеристиките на съществуващата организационна
култура – оценка на влиянието, което промените/промяната в стратегията,
структурата или технологията на организацията ще окажат върху нея.



Извеждане на подходяща стратегия за комуникация – да се намери подходящ
език за представяне на предстоящите изменения пред служителите, да се
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създаде прозрачност и яснота по отношение на действията по провеждане
на промяната.


Осигуряване на ефективно взаимодействие между ръководството в
Общината и засегнатите от промяната.

Важен елемент от управлението на промяната е идентифицирането на
източниците и причините на съпротива, както и последствията, които възникват,
ако своевременно не се преодолеят трудностите и бариерите пред въвеждането на
промяната. В таблицата по-долу сме дали пример за такива бариери и съответните
решения, които общината може да предприеме за отстраняването им.
Бариери за въвеждане
на промяната

Последствия

Решение

Липса
на Неспособност ясно да се
организационна визия и определят дейностите
стратегия
по
въвеждане
на
промяната

Липса
организационни
приоритети

Идентифициране
на
ясна
визия, която отговаря на
въпроса „къде иска да бъде
организацията след въвеждане
на промяната”

на Зацикляне, повтаряне на Поставяне
на
конкретни
дейности, разходване на приоритети от страна на
ресурси без резултат
Ръководството на Общината

Липса на ресурси за Зацикляне,
осъществяване
на подкрепа
промяната

липса

на Изготвяне
на
план
за
източниците на ресурси и
планиране на дейности след
получаването им

Липса
на
ясна Посланията са неясни,
комуникация и посока
не
са
достатъчно
конкретни, открити са
за
произволна
интерпретация

Въвеждане на всички нива в
общинската
структура
в
процеса
по
въвеждане,
планиране и управление на
промяната

Липса на ефективно Непълно въвеждане на
моделиране на ролите
промяната и неуспех по
отношение на желаните
резултати

Конкретно разпределение на
ролите в зависимост от
спецификата
на
тяхното
съдържание и човека, който ще
ги осъществява
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ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Настоящата стратегия е изготвена единствено и само на базата на предоставените
от Община Бобов дол вътрешни документи.
Предоставяйки информацията, ние се основаваме на разпоредбите на действащото
в България законодателство, подзаконова уредба, както и съдебна и
административна практика. Тези източници подлежат на промени, със задна дата
или занапред, като такива промени могат да повлияят на валидността на
заключенията ни. Ние не сме задължени да актуализираме нашите съвети в случай
на последващи промени в нормативната уредба или в съдебната и
административна практика.
Всички управленски решения остават отговорност единствено на ръководството
на Община Бобов дол.
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Приложение 1

СПИСЪК НА АНАЛИЗИРАНИТЕ
ДОКУМЕНТИ

Кодекси
1.

Кодекс на труда

2.

Семеен кодекс

3.

Граждански процесуален кодекс

4.

Изборен кодекс

Закони
5.

Закон за държавната собственост

6.

Търговски закон

7.

Закон за защита на потребителите

8.

Закон за концесиите

9.

Закон за насърчаване на инвестициите

10.

Закон за обществените поръчки

11.

Закон за публично-частното партньорство

12.

Закон за малките и средните предприятия

13.

Закон за общинската собственост

14.

Закон за общинските бюджети

15.

Закон за общинския дълг

16.

Закон за приватизация и следприватизационен контрол

17.

Закон за собствеността

18.

Закон за местните данъци и такси

19.

Закон за регионалното развитие

20.

Закон за административно- териториалното устройство на Република
България

21.

Закон за геодезията и картографията

22.

Закон за кадастъра и имотния регистър
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23.

Закон за устройство на територията

24.

Закон за управление на етажната собственост

25.

Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по
Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото
изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените
места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

26.

Закон за автомобилните превози

27.

Закон за енергията от възобновяеми източници

28.

Закон за движението по пътищата

29.

Закон за енергетиката

30.

Закон за пътищата

31.

Закон за народната просвета

32.

Закон за здравето

33.

Закон за социално подпомагане

34.

Закон за биологичното разнообразие

35.

Закон за водите

36.

Закон за защита на животните закон за защита от шума в околната среда

37.

Закон за защитените територии

38.

Закон за лечебните растения

39.

Закон за опазване на околната среда

40.

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване наекологични
щети

41.

Закон за почвите

42.

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги

43.

Закон за управление на отпадъците

44.

Закон за чистотата на атмосферния въздух

45.

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския
фонд

46.

Закон за горите

47.

Закон за опазване на земеделските земи

48.

Закон за посевния и посадъчния материал

49.

Закон за опазване на селскостопанското имущество
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50.

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи

51.

Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България

52.

Закон за тютюна и тютюневите изделия

53.

Закон за вероизповеданията

54.

Закон за закрила и развитие на културата

55.

Закон за паметниците на културата и музеите

56.

Закон за туризма

57.

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

58.

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните

59.

Закон за Министерството на вътрешните работи

60.

Закон за защита при бедствия

61.

Закон за опазване на обществени ред при провеждането на спортни
мероприятия

62.

Закон за събранията, митингите и манифестациите

63.

Закон за опазване на селскостопанското имущество

64.

Закон за борба с трафика на хора

65.

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление

66.

Закон за местното самоуправление и местната администрация

67.

Закон за гражданската регистрация

ПРАВИЛНИЦИ
68.

Правилник за прилагане на Закона за концесиите

69.

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

70.

Правилник за прилагане на Закона за пътищата

71.

Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекторати по
образованието

72.

Правилник за прилагане на Закона за народната просвета

73.

Правилник за организацията и дейността на домовете за деца

74.

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно
сътрудничество

75.

Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните
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76.

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

77.

Правилник за прилагане на Закона за народното здраве

78.

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

79.

Правилник за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

80.

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по
наркотичните вещества

81.

Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет

82.

Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд

83.

правилник за прилагане на Закона за горите

84.

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи

85.

Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи

86.

Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия

87.

Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини
за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните
семейства от отравяния

88.

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

89.

Правилник за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража

90.

Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол

Постановления
91.

Постановление № 212 от 2 септември 2008 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред
за тяхното допълнително финансиране

Наредби
92.

Наредба за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено
важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на
страната

93.

Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води

94.

Наредба № 5 от 10 септември 2005 г. за утвърждаван е на образците на
актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за
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общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и
съхраняването им
95.

Наредба № 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в
урбанизирани те територии

96.

Наредба № н-19 от 15 декември 2006 г. за определяне обхвата на
информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и
предоставят на министерството на финансите за поетия от тях дълг в
съответствие с изискванията на Европейския съюз и на България

97.

Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили иза
предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на
въглероден диоксид

98.

Наредба № 34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници

99.

Наредба № 4 от 25.06.1999 г. за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни
стоки

100. Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради
в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
101. Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
102. Наредба № 3 от 25 април 2006 г. за изискванията за създаването,
поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните
пътища, железопътни линии и летища в страната
103. Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове
104. Наредба № 39 от 10 април строителство в горите и земите от горския фонд
105. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили
106. Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим,
временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването
с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ
107. Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници
108. Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на
обществени превозни услуги в железопътни я транспорт
109. Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
110. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване
и заведенията за хранене и развлечения
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111. Наредба № 3 от 16 февруари 1996 г. за организацията на извънболничната
медицинска помощ на населението
112. Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните
заведения
113. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби
114. Наредба № 23 от 17.05. 2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при
животните
115. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби
116. Наредба № 3 от 04.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства
за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии
във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
117. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
118. Наредба № 7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух
119. Наредба за ползването на повърхностните води
120. Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
121. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални
води, използвани
за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди
122. Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната
растителност
123. Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води
124. Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за
третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
125. Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори
126. Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и
електронно оборудване
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127. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла
и отпадъчни нефтопродукти
128. Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в
горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на
дървесина и недървесни горски продукти
129. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване
130. Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни
средства
131. Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва,
необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на
реализираните възстановителни мероприятия
132. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
133. Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на Регистър на
земеделските производители
134. Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на
свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
135. Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите
136. Наредба № 22 от 10 февруари 2006 г. за условията и реда за обезвреждане на
странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на
специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС
137. Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
138. Наредба № 30 от 24 юли 2002 г. за профилактика и борба с някои заразни
болести по пчелите
139. Наредба № 30 от 31 юли 2003 г. за условията и реда за извършване на
противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от
пожари
140. Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
141. Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими
паметници на културата, предоставени на музеите
142. Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
143. Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за
изработване на плановете за опазване и управление на единичните или
груповите недвижими културни ценности
144. Наредба № 5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане
145. Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
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146. Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
147. Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване
и заведениятаза хранене и развлечения
148. Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
149. Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на
признатите от Министерския съвет изповедания в република България
150. Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните
средства за защита
151. Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията
на населените места и общините за подпомагане органите на Национална
служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството
на вътрешните работи
152. Наредба № Iз-1027 от 12.05.2010 г. за организацията и дейността на звената
"Общинска полиция" в Република България
153. Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и
лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни
прояви, организирани на стадиони и в спортни зали
154. Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с
концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране
безопасността на пътищата
155. Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на
критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
156. Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и
радиационна авария
157. Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и
военно време
158. Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на
курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите
училища и за подготовката на учениците от средните училища
159. Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
160. Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около
ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения
161. Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
162. Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на
мощности за военновременна дейност на националното стопанство
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163. Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време
на война
164. Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на
Административния регистър
165. Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 г. за набирането и предоставянето на
информацията чрез Националната информационна система за потенциала,
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в
Република България
166. Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на
признатите от Министерския съвет изповедания в Република България
167. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с
обективен структурен дефицит през 2009 г.
168. Наредба № 02-20-6/24.04.2012 год. за издаване на удостоверения въз основа
на регистъра на населението
169. Наредба № 02-20-9/24.04.2012 год. За функциониране на Единната система за
гражданска регистрация
Инструкции
170. Инструкция №и-4 от 28 май 2007 г. за предоставяне на информация от
общините на националната агенция за приходите
Актове на Общински съвет – Бобов дол
171. Наредба за символиката на град Бобов дол.
172. Наредба за условията и реда за упражняване на права на собственост на
Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието
на общината в Граждански дружества и в Сдружения с нестопанска цел.
173. Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Бобов дол.
174. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Бобов дол.
175. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на
преместваеми и открити обекти и елементи на градското обзавеждане на
територията на Община Бобов дол \по чл.55, чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от ЗУТ\
176. Наредба за търговската дейност на територията на Община Бобов Дол
177. Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците и
подържане чистотата на територията на Община Бобов дол.
178. Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на
проекти.
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179. Наредба за поддържане на обществения ред и чистотата на територията на
община Бобов дол.
180. Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата в община Бобов дол.
181. Наредба за условията и реда за съставяне ,изпълнение и отчитане на община
Бобов дол.
182. Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Бобов дол и определяне на годишния размер на
местните такси и цени на услуги.
183. Наредба за управление на общинските пътища.
184. Наредба за гробищните паркове на територията на община Бобов дол
185. Наредба за определяне условията и реда за изграждане проводите и
съоръженията на техническата инфраструктура на територията на община
Бобов дол.
186. Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне,
заздравяване и прамахване на строежи или части от тях на територията на
община Бобов дол
187. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на
община Бобов дол.
188. Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на
Община Бобов дол.
189. Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския
поземлен фонд в община Бобов дол
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
190. Общински план за развитие на Община Бобов дол – 2007 – 2013 г.
191. Програма за реализиране на общинския план за развитие
192. Иновационна стратегия на Община Бобов дол (2009 – 2016 г.)
193. Стратегия за развитие на туризма 2009-2016 година в Община Бобов дол,
област Кюстендил
194. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)
195. Програма за равноправно третиране на етническите малцинствени групи в
българското общество 2007 – 2013 г.
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Приложение 2

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ
ИНТЕРВЮТА И АНКЕТИ
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Приложение 3

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ВЪТРЕШНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
1

Ръководство на общинската администрация

2

Началници на отделите

3

Служители, участващи в екипа за провеждане на функционален анализ от страна на общината

4

Всички останали служители
ВЪНШНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ

АДРЕС

ПРЕДСЕДАТЕЛ

1

Народно Читалище ”Просвета”

гр.Бобов дол, ул.”Г.Димитров” № 72

Орлин Делибалтов

2

Народно Читалище „Царичина”

гр.Бобов дол, ул.”Комсомолска”

Димитър Ганчев

3

Народно Читалище „Миньор”

гр.Бобов дол, ул.”Васил Коларов” № 4

Валери Радлев

4

Сдружение „Подадена ръка”

гр.Бобов дол, ул.”Васил Коларов” бл.26

Д-р Мелек
Ананова

5

Сдружение „Пенсионерски клуб
– кв.Хр.Ботев”

гр.Бобов дол, кв. Христо Ботев, ул.Рила
№2

Мариана Кацарска

6

Футболен клуб ”Миньор”

гр.Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №4

Пламен Гигов

7

Спортен клуб по бокс „Роки”

гр.Бобов дол, ул.”Васил Коларов”, бл.3,
ап.11

Емил Илиев

9

Спортен клуб по борба „Ястреб”

гр.Бобов дол, ул.”Димитър Благоев”,
бл.43, ап.9

Димитър Чучуков

гр.Бобов дол, ул.”Хаджи Димитър” №5

Васил Велинов

10 Волейболен клуб ”Миньор”
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Училищно настоятелство –
11 ОУ”Н.Й.Вапцаров”

гр.Бобов дол, ул.”Н.Й.Вапцаров” №1

Росица Борисова

Училищно настоятелство –
12 ОУ”Н.Й.Вапцаров”

гр.Бобов дол, ул.”св.св.Кирил и Методи”
№12

Валерий Георгиев

15 Народно Читалище ”Напредък”

с. Мламолово, ул.”Станке Димитров” №28

Здравка Велинова

17 Народно Читалище „Зора”

с. Мламолово, ул.”Станке Димитров” №28

Антоанета
Александрова

Сдружение”Актуални
18 възможности”

с. Мламолово – сградата на кметството

Георги
Александров

Народно Читалище
19 ”Разметаница”

с. Големо село – сградата на Кметството

Емил Емилов

20 Народно Читалище ”Пробуда”

с. Мало село – сградата на Кметството

Ангел
Александров

Народно Читалище
21 ”Александър Димитров”

с. Горна Козница

Ангел Спасов

Народно Читалище ”Христо
23 Ботев”

с. Коркина

Стоян Терзийски

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ
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