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1.Въведение 

 

Настоящият документ е разработен  в рамките на изпълнение на Дейност 3  

„Оптимизация на дейностите на общинската администрация“ по проект “Повишаване на 

ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, 

финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I “Добро 

управление", подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", 

бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен номер 13-11-56 от 08.05.2014 г. с 

бенефициент община Батак, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд. 

 

Дейност 3 включва: 

 Разработване/усъвършенстване на вътрешни правила и процедури; 

  

 Разработване на Наръчник за управление на функциите на общинската администрация;  

  

 Изготвяне на Стратегия за организационно развитие на общинската администрация;  

 

 

2. Ползи от наръчника 

 

Настоящият Наръчник за управление на функциите на общинска администрация е 

предназначен за ползване от ръководителите на администрацията, служителите от Дирекция 

„Обща администрация“, служителите от Дирекция „Специализирана администрация“, младите 

специалисти, които имат нужда от плавна адаптация за въвеждане в работата и стажантите, 

които следва да придобият познания за основните функции на общинската администрация. 

 

Наръчник за управление на функциите на общинска администрация Батак е разработен 

достъпно, с представени добри практики и примери и е универсален за ползване от всички 
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нива на администрацията в Батак, включително и от представителите на местната общност.  

 

Ключовите моменти в него са:  

 Описание на съществени елементи от процесите по управление по функционален и 

процесен признак; 

 Стратегическо планиране и управление  

 Дефиниране на ключови подходи и иновации за организационното израстване на 

общинската администрация и управление на човешките ресурси 

 Подходи за подобряване на комуникацията с местната общност  

 Бюджет.Същност и основни принципи за изготвяне, комуникиране и отчитане 

 

Наръчникът може да се надгражда, съобразно промяната в политиките, посоките на 

интервенция и добрите практики, които администрацията е избрала като подходящи за 

трансфер и мултиплициране. 

 

За съставяне на наръчника е извършен цялостен преглед на: 

 

 Стратегически документи 

 Планове 

 Програми 

 Нормативни актове 

 Вътрешни правила, наредби, процедури, инструкции, административни актове 

 Добри практики 

 Преглед на документи от други изпълнени проекти, които настоящият наръчник 

допълва или надгражда 

 

 

3. Мисия. Визия. Стратегическа цел на организацията. Приоритети и подприоритети за 

организационното израстване на общинска администрация Батак в периода 2014-2020г. 
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3.1.Мисия  

 

Община Батак има за своя мисия все по-пълното удовлетворяване на потребностите на 

гражданите, бизнеса и структурите на гражданското общество за предоставяне на качествени 

публични услуги чрез ефективност и ефикасност на общинската администрация, ползване 

достиженията на съвременните технологии и активна комуникация с местната общност. 

 

3.2.Визия  

 

Изграждането на визията следва следните много важни, но не изчерпателно посочени 

правила: 

 

 Да е стратегически ориентирана: Визията се изготвя съобразно потребностите на 

потребителите на предоставяните публични услуги,  дава основна насока на решенията 

и плановете на организацията и подкрепя действия, които са свързани с нея; 

 Да е разбираема: Визията може да бъде обяснена за няколко минути и е ясна за 

околните; 

 Да е положително формулирана: Визията създава позитивна нагласа за работа, мислене, 

действие в хората, които я споделят. Визията  представлява описание на желаното 

бъдеще; 

 Да е реалистична, а не химерна: Визията трябва да е постижима. Следването на една 

непостижима визия би могло да изиграе отрицателен ефект за мотивацията на хората. 

 

 

Визията за организационното развитие на общинската администрация е свързана с  

предприемане на обоснована, законосъобразна  и последователна интервенция в следните 

области: 

 

 Прозрачни методи на работа; 

 Релевантна и адаптивна структура;  

 Опростени процедури за лесно боравене и прилагане от всички заинтересовани страни; 
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 Постигане на интегритет между общинските стратегическите документи; 

 Навременни промени във вътрешните нормативни актове; 

 Мотивирани и креативни  служители; 

 Използване достиженията на съвременните информационни технологии;  

 Повишаване на личния професионален капацитет на всеки служител от общинската 

администрация; 

 Изграждане на собствен административен капацитет за планиране на развитието; 

 Динамична и отворена обратна връзка с всички заинтересовани страни;  

 Въвеждане на иновации и взаимстване на положителен опит за организационно 

израстване на общинската администрация и нейните човешки ресурси. 

 

3.3. Стратегическа цел 

Модерна, ефективна и ефикасна общинска администрация чрез повишен 

административен капацитет, ползване на високотехнологични решения, иновации и 

партньорства в интерес на местната общност. 

 

3.4.Приоритети и подприоритети за организационното израстване на общинска 

администрация Батак в периода 2014-2020г. 

 

Приоритет №1. Подобряване качеството на предоставяните публични услуги чрез 

организация на общинска администрация, ориентирана към задоволяване потребностите на 

гражданите, бизнеса и структурите на гражданското общество; 

Приоритет №2. Използване достиженията на съвременните технологии за ефективна и 

ефикасна работа на администрацията и въвеждане на електронни услуги в полза на местната 

общност; 

Приоритет №3. Повишаване мотивацията, творческата активност и професионалния 

капацитет на служителите от общинската администрация с ориентираност към постигане на 

цели и резултати; 

Приоритет №4. Подобряване на институционалната среда и засилване на 

взаимодействието с неправителствени структури. Използване на водещ опит на други 
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организации чрез възприемане на добри практики и иновативни подходи в управлението на 

администрации и човешките ресурси. 

 

4. Формулиране на политики, стратегическо планиране, мониторинг и контрол на 

изпълнението на стратегически документи 

 

Формулирането на политика представлява действие насочено към създаване на актове – 

стратегически, регулаторни или нормативни за решаване на идентифицирания обществен 

проблем или приоритет. 

 

4.1. Ключови моменти от изграждането на обществени политики: 

 

 Идентифициране на обществения проблем или приоритет; 

 Формулиране на политики; 

 Действия по одобрение и приемане на политиката; 

 Осъществяване на политиката; 

 Оценка на политиката. 

 

Общински план за развитие 

 

Общинският план за развитие на Община Батак е основен стратегически документ и 

инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на 

общинско ниво, както и за ефективното управление на общината. Основание за разработването 

на плана са изискванията на Закон за регионално развитие, съгласно които общинският план 

определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. 

Съгласно изискванията на закона, общинските планове са средносрочни планови документи, 

като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране. 

Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните 

инициативи и да се създаде конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и 

мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината 

проблеми и задачи. С това се обосновава стремежът и усилията на ръководството на Община 

Батак да използва наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури 
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по-висок просперитет и условия за реализация на своето население.  

Новите европейски изисквания към разработването на стратегическите документи на 

регионално развитие включват прилагането на принципите за работата със структурните 

фондове на Европейския съюз. 

Изискванията са както следва: 

 

 Концентрация - предполагаща насочване на внимание и избора към определен брой 

цели и приоритети и тяхното реално постигане; 

 Координация - осъществявана в посока на широко междуобщинско сътрудничество и 

вътрешна координация при осъществяване на местното развитие между различните 

заинтересовани страни в община; 

 Програмиране - създаване и реализиране на конкретна програма за реализация на 

общинския план за развитие, с участието на самата общинска власт, външни експерти и 

заинтересовани физически и юридически лица; 

 Партньорство – осигуряване на тясно сътрудничество с всички заинтересовани, което 

наложи интерактивен подход при разработването на плана. 

 

4.2.Разработване и актуализация на политики и стратегически документи  

 

Разработването и актуализацията на политики и стретегически документи представлява 

консeнсусна публична политика в отговор на обществените потребности и нагласи на хората 

от една общност. 

 

Участници в процедурата: 

 

 Общинска администрация Батак;  

 Структурите на гражданското общество; 

 Представители на гражданите и бизнеса; 

 Кмет на общината, както и общинският съвет като органи на местното самоуправление. 

 

Инициативи: 

 

 Администрацията на община Батак е инициативната страна в  процесите и механизмите 

по постигането на съгласие и формулиране на приоритети при разработване и 
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актуализация на политики и стратегически документи. Същата подготвя визия за 

консултациите с конкретен план-график, финансово и друго ресурсно обезпечаване на 

провеждането им; 

 Потребители на предоставяните публични услуги; 

 Общинският съвет. 

 

Комуникационни канали за инициативи в процеса на разработване и актуализация 

на политики и стратегически документи: 

 

 Инициативата може да следва от акт на Кмета или решение на общинския съвет, които 

да са формално разписани. 

 Заявление, сигнали, жалби, подписки или друг писмен документ или от кампания 

оповестена в създадения Е-форум на общината или вследствие активност чрез социални 

мрежи, портали или друг способ в интернет пространството. 

 

Консултации 

 

Консултациите следва да осигурят:  

 алтернативни мнения и обратна връзка от страна на местната общност; 

 постигане на съгласие с местната общност за приоритетите, които ще се регламентират 

в актуализираните или новите стратегически документи; 

 въвличане на структурите на гражданското общество в процеса на актуализация и 

разработка на стратегически документи; 

 постигане на широка подкрепа и мобилизация на гражданите и структурите на 

гражданското общество за участие в инициативи, свързани с актуализация и разработка 

на стратегически документ; 

 генериране на нови идеи от местната общност, невключени в обсъжданите проекто-

документи. 

 Консултирането следва да приключи с подписване на меморандум или друг рамков 

документ за резултатите от провеждането му и постигнат обществен консенсус за 

политиките и приоритетите, които следва да се въведат в актуализацията или 

разработването на стратегическите документи 
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Практически съвети и препоръки: 

 

 Предпоставка за успешно формулиране на политика и създаване на стратегически 

документ е правилното идентифициране на конкретен въпрос или проблем, от интерес 

за развитието на местната общност и поставянето му на обсъждане на широка основа, с 

привличане на максимален брой заинтересовани лица, които да вземат активна позиция 

в процеса на консултиране; 

 Да се търсят и създават нови, както и да се поддържат и развиват съществуващите 

форми за комуникация с гражданите, гражданските и бизнес структури, като се обърне 

особено внимание  на обратната връзка след завършване на процеса по формулиране на 

дадена политика и приемане на стратегически документ, във връзка с проследяване 

изпълнението на приетата политика и нейното влияние върху конкретната сфера от 

дейността и живота на местната общност. 

 

4.3.Мониторинг на изпълнението на стратегически документи 

 

Цели на мониторинга  

 

 Мониторингът е процес, с който се обезпечава събиране на информация, с цел 

наблюдение изпълнението и актуализирането на политики и стратегически документи. 

Този процес е непрекъснат и следва да осигури текущо и систематично набиране и 

анализ на информация, която ще се използва в хода на изпълнение на стратегическите 

документи, осъществявания контрол и вземането на решения.  

 Въз основа на мониторинга ще се извършва оценка дали планираните дейности водят 

до постигане на очакваните резултати и цели на заложените политики. 

Мониторинговите дейности могат да идентифицират пълно, частично, неточно или 

забавено изпълнение, въз основа на което и при необходимост следва да се 

предприемат коригиращи действия. 

 

Ползи от мониторинговата дейност: 

 

 Ранна идентификация на рискове и потенциални проблеми в изпълнението на 

стратегическия документ; 
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 Проверка на заложените стандарти за комуникация и активност между участниците в 

процеса по изпълнение на стратегически документи; 

 Проверка на използване на ресурсите за постигане на предвидените цели; 

 Проверка на документирането на процеса на изпълнение, съобразно действащите 

национални и общински нормативни актове;  

 Проверка на степента на изпълнение на стратегическия документ и дейностите, които 

го обезпечават;  

 Проследяване на дейността, формулиране на предложения и  препоръки за извършване 

на коригиращи действия при необходимост; 

 Вземане на обосновани управленски решения. 

 

4.4.Контрол на изпълнението на стратегически документи 

 

Обект на контрол са: Функционалните взаимовръзки, ресурсната обезпеченост, 

разходването на средства, дейността на специализираните структури, създадени за подготовка 

или изпълнение на процеса по формулиране и актуализиране на политики и стратегически 

документи. 

Контролът има за цел: 

 

 да  предотвратява отклоненията;  

 да установява отклоненията; 

 да спомага за преодоляване и отстраняване на отклоненията; 

 да обобщава периодично резултатите от завършените процеси или изпълнение на 

стратегическите документи и свързаните с тях оперативни документи. 

 

Способи за набиране на информация от упражнения контрол и извършване на 

коригиращи действия при необходимост са: 

 

 проверка на документи; 

 проверки на място; 

 работни срещи;  
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 писмени обяснения;  

 контролни листове; 

 сведения;  

 справки;  

 анкети; 

 обследвания; 

 

5. Работа с местната общност. Управление на информацията и комуникациите. 

 

Администрацията следва да изявава все по - креативни и гъвкави способи за работа с 

местната общност. 

 

Местната общност следва да бъде привлечена за активно участие в: 

 

 Идентифициране и консултиране на политики; 

 Разработка на стратегически документи и нормативни актове; 

 Публично-частно партньорство; 

 Осигуряване на външна експертна помощ; 

 Аутсорсване на някои дейности на общинската администрация; 

 Мониторинг и контрол на дейности на администрацията; 

 Оценка на изпълнението на стратегически и планови документи. 

 

5.1.Управление на информацията и комуникациите. Социални мрежи. 

 

Управлението на информацията, комуникациите и връзките с медиите са един от най-

важните сектори в дейността. Независимо от текущите проблеми, които дадена организация 

има да решава, стремежът е към редовни и добри контакти с медиите. Популярната максима, 

че това, за което вестниците не пишат, за което радиото не съобщава или не се показва по 

телевизията - не съществува, е валидна с максимална сила за PR. Една организация и общност 

не развива добре, ако се появява в медиите само, когато й се случват неприятности. 
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Основни предпоставки за извършване на работата по връзки с медиите са:  

 

 Познания за различните видове медии, медийното производство и спецификата на 

журналистическия труд; 

 Изградени контакти с определен кръг целеви медии и журналисти;   

 Умение  да  се  работи  с   основните  медийни   жанрове.   Това  са компетенции, без 

които PR дейности не могат да се провеждат. 

 

Основните методи за комуникация с медиите включват: 

 

 Медия  лобиране  - регулярна  комуникация  с  представители  на  медиите, 

популяризиране   на   организацията, нейните изяви   и   проследяване   на   мнението   

на журналистите за нея; 

 Пресконференции - подходяща техника за представяне на нови проекти, резултати от 

дейността, а също и по важни теми от обществен интерес; 

 Прессъобщения - стандартен подход в комуникацията с журналистите, при който се 

предоставя систематизирана информация за дейността на администрацията; 

 Специални материали - интервюта, коментари и анализи на представители на 

администрацията; 

   Неформални срещи с журналисти - събития с   неформален характер, които дават 

възможност за предоставяне на информация и в същото време допринасят за 

поддържането на добри работни отношения; 

 Мониторинг и анализ на публикациите в медиите за администрацията; 

 Мониторинг и анализ на публикациите в медиите за важни събития за местната 

общност. 

 

Медиите са: 

 

 Комуникационен инструмент, използван от специалистите по PR за достигане до 

други публики. Това обаче не означава, че те са "достъпни" за употреба когато и както 

ни харесва. Точно обратното - те първо трябва да бъдат достигнати, за да можем да ги 

използваме.  
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 Изразител на собствено мнение по всякакви обществени въпроси и факти, 

включително и за дадена организация, като придобиват информация по всякакви 

канали, до които организацията може и да няма достъп и да не може да им повлияе. 

 Мощен механизъм за формиране на мнение в широки обществени сектори, с помощта 

на собствения си институционален авторитет на свобода и независимост на позициите 

и на отговорност за информиране на обществеността.  

 

Основни принципи и насоки на взаимоотношенията между специалистите по PR и 

журналистите: 

 

 Стремеж към създаване и поддържане на добри междуличностни отношения с 

журналистите,   защото   добрите   РR  започват   от  добрите   междуличностни 

контакти; 

 Зачитане на основните професионални потребности на журналистите, като им се 

осигурява лесно достъпна, своевременна и достатъчна информация, материали и 

снимки   при   поискване   и   във   форма,   позволяваща   непосредственото   им 

използване; 

 Еднакво  отношение  към различните медии без  фаворизиране  на медии  и журналисти 

- новините трябва да се подават колкото е възможно по- бързо до всички медии; 

 Недопустими са опитите да се "управляват" новините - това е прерогатив на медиите; 

 Недопустимо е да се спекулира с фактите. Преди да се направи изявление, фактите 

трябва да се проверяват стриктно; 

 Не бива да се прекалява с потока от съобщения към медиите. Оптималният брой 

информации се определя от новинарската стойност на материалите; 

 В РR не се говори "неофициално". Ако дадено изявление не е подходящо за цитиране, 

то не се прави; 

 Технологичните срокове за подаване на материали към медиите са закон, чието 

нарушаване накърнява професионализма в РR; 

 Неетични искания на услуги от страна на журналисти се отклоняват тактично; 

 Качества  на  подаваната  за  медиите  информация трябва  да  отговаря  на критериите 

за новина, т.е. да бъде : Значима (за важни хора и събития), Актуална (свързана с 
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проблемите на деня и на региона), Ясна (да може лесно да се обясни, коментира и 

разбере от медийната аудитория), Своевременна (току-що случило се, непосредствено 

случващо се, със сигурност предстоящо да се случи). 

 

Социални мрежи. 

 

Онлайн пространството дава много силна прозрачност на всички публични действия. 

Социалните мрежи дават и шанс за висок контрол от страна на потребителите към 

предоставяните публични услуги. Социалните мрежи се интересуват от дейностите на 

публичните администрации и проявяват силно своята мнителност и взискателност. 

 

Репутация и Комуникационен капацитет на ръководителите на администрацията 

 

Ръководителите на администрацията трябва да се стремят чрез своите действия, 

изказвания, социално отговорни практики, т.е. чрез цялостното си поведение и комуникацията, 

която осъществяват, да проектират идентичността на администрацията както към 

служителите, така и към местната общност, инвеститорите и към обществото, като цяло.  

Мениджърите са най-открити за влиянията на заобикалящата организацията среда, 

както и на външните й стейкхолдъри с цел управление на имиджа на организацията (Хатч и 

Шултц, 1997). 

 

6.Организационно израстване и Управление на човешките ресурси 

 

6.1.Идентифицирани потребности за организационно израстване и управление на 

човешките ресурси 

 

Постигането на добро управление в общинска администрация Батак е свързано с 

усъвършенстване на организационната структура на администрацията с цел повишаване 

ефективността, ефикасността, прозрачността и отчетността в дейността на администрацията. 

Установен  е потенциал за подобряване на работата, който е в пряка връзка с 

неизползваните възможности за активна комуникация и диалог, както вътре в 
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администрацията, така и с местната общност. Налице са потребности за повишаване 

мотивацията на служителите, въвеждане на електронни административни услуги, 

усъвършенстване на вътрешните нормативни актове, създаване на база данни от информация 

за ползване от служителите с цел постигане на бързина и качество на предоставяните 

публични услуги, постигане на административен капацитет за трансфериране на добри 

практики и водещ опит, развитие на специфични умения както в ръководния състав на 

администрацията, така и сред служителите за постигане изпълнение на поставените 

стратегически и оперативни цели пред структурата. 

Организационното развитие на община Батак е пряко свързано с управлението на 

човешките ресурси. Идентифицирани са конкретни дефицити в редица области, сред които: 

Планирането и оценката  

 

 Развитие на вътрешния експертен потенциал;  

 Кариерно развитие;  

 Повишаване мотивацията на служителите;  

 Провеждане на общи и специализирани обучения;  

 Развитие на утвърдили се способи в европейската практика за управление на 

организация и управление на риска като менторство, коучинг,медиация; 

 Плавно и поетапно въвеждане на младите специалисти в работата.  

 

Съществуващите дефицити могат да бъдат запълнени чрез: 

 

 Въвеждане на механизъм за планиране и оценка на нуждите от човешки ресурси в 

администрацията; 

 Създаване на универсални правила за провеждане на стажове 

 Осъществяване на менторски програми; 

 Анализиране на потребностите и планиране  обученията на служителите; 

 Въвеждане на механизми за стимулиране и поощряване на добрите професионални 

достижения на служителите; 

 Въвеждане на утвърдили се добри практики за организационното развитие в работата 

на  общинската администрация. 
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Част от възможностите за подобряване състоянието на организацията е Аутсорсването 

на някои дейности/услуги, за което администрацията няма капацитет или вътрешен ресурс, 

като: 

 Индивидуални системи за управление; 

 Подбор, първоначален подбор, първични интервюта; 

 Психометрични тестове; 

 Трудово-правни решения, казуси и въпроси; 

 Кариерно развитие, консултиране; 

 Team Building; 

 Коучинг и Менторство; 

 Медиация; 

 Стратегическо планиране – бизнес и човешки ресурси; 

 Организационно проектиране; 

 HR изследвания, развитие, анализи;  

 Изследване и трансфер на добри практики. 

 

Организационна култура 

Организационното израстване е свързано с промяна в организационната култура. 

Служителите от администрацията трябва да свържат основни проблеми и 

предизвикателства в работата си с компетенции, винаги с нещо познато. Това може да се 

постигне с дебат между представителите на ръководството или служителите за най-важните 

механизми за успех в организацията . Обучението по ключови компетенции ще спомогне за 

повишаване на  организационната култура 

Компетентността е най-добрият начин да се генерират добрите истории, които 

илюстрират положителните аспекти от организацията, и са основа за промяната на културата 

към по-добро. 

Обстановката на конкуренция не само осигурява солидна основа за управление на 

талантите, но и за инициативи за промяна на културата. 

Промяна на организационната култура 
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Организацията като система има повратни точки – малки привнесени промени водят 

до тотална промяна на посоката. Това може да се обобщи в преките ползи от възприемане на 

добри практики и водещ опит, както и от споделянето на проблеми и варианти за решаването 

с други сходни организации. 

 

Отворена към менторството организационна култура представлява: 

 

 Плоска йерархична структура; 

 Комуникация и сътрудничество между отделите; 

 Работа в екип; 

 Обмен на информация; 

 Подкрепящи ръководители; 

 Планирани и очаквани промени. 

При промяна на организационната култура е необходимо време, правилен подход и 

демонстрирано желание за промяна от ръководството с позитивна нагласа и послания към 

служителите. 

 

Лидерство 

Лидерското поведение е най-важният фактор във формирането на организационната 

култура. За да се насърчат иновациите, ръководителите трябва да имат активна роля при 

формирането на организационната култура, която поддържа поведение насочено към 

иновациите. Промяната не може да се случи изведнъж. Промяната на културата е дълъг процес 

и ръководителите трябва да бъдат последователни при прилагането на установените дейности, 

мерки и правила от съответстващите им документи. 

 

7. Менторство и коучинг- нови техники с огромен потенциал  

 

7.1.Менторство 

 

Според дефиницията на Британския институт за развитие на персонала (CIPD) 
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менторството е „дълготраен процес на подкрепа, напътстване и съветване най-често на един 

професионалист от по-опитен колега, който му предава по-задълбочен опит, експертиза и 

разбиране на работата и работното място. Това е форма на дългосрочно целенасочено развитие 

на млади професионалисти чрез наблюдение, слушане, задаване на въпроси и даване на 

напътствия, което носи ползи на организацията/институцията”. 

 

Преките ползи  за наставлявания са: 

 

 По - бързо ориентиране; 

 Развитие на уменията; 

 Допълване на знанията и опита; 

 Постигане на бързи и качествени резултати; 

 Повишаване на самоувереността; 

 Подобряване на мотивацията; 

 Удовлетворение; 

 Професионално развитие. 

 

Ползите за ментора са: 

 

 Принос към качеството на изпълнение; 

 Обогатяване; 

 Самоусъвършенстване; 

 Утвърждаване; 

 Удовлетворение; 

 Професионално развитие. 

 

Ползите за администрацията са: 

 

 Нова организационна култура; 

 Повишаване на капацитета; 

 Подобряване на комуникацията; 

 Постигане на бързи и качествени резултати;  
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 Мотивация на служителите; 

 Опит и компетентност; 

 Доверие и достъпност; 

 Организираност и комуникативност; 

 Развитие; 

 Желание за взаимодействие; 

 Мотивация и удовлетвореност. 

 

Добра практика в община Кройдън, Лондон свързана с менторството 

 

Цел: Подобряване състоянието на работната сила 

Задача: Да се постигне по-голямо доверие като всеки екип от служители да бъде 

отговорен да се отчита за действията си 

Дейност: Разработване на мрежа от ментори, които да подпомагат удовлетворяването 

на потребностите при прехода към новите системи на работа в общината. 

 

7.2.Коучинг 

 

Според дефиницията на Международната коуч федерация, коучингът е „партньорство с 

клиентите/потребителите в процес, предизвикващ размисъл и вдъхновяващ ги да увеличат 

личния и професионалния потенциал”. Коучингът винаги се използва за постигане на цели – 

лични и организационни. Коучингът е конфиденциално партньорство и взаимоотношение, 

което е с висок интензитет и ефективност. Коучингът е целево ориентирано, ограничено във 

времето и с конкретно съдържаание диалогично индивидуално консултиране в центъра на 

което се поставя личността. Целите на коучинга са: подобряване качеството на работа, 

индивидуално разработване на решения за различни проблемни ситуации, повишаване на 

собствената мотивация, поемане на собствена отговорност, развиване на индивидуални 

компетенции за справяне с проблемите, търсене, намиране и използване потенциала на 

служителите, по-пълно прилагане на ресурсите на служителите, напасване/ адаптиране на 

стила на управление, разтоварване от стреса, психологическа и професионална подкрепа в 
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критични ситуации, внасяне на ново управленско ноу-хау.  

Според Уитмор „Коучингът е да отключиш потенциала на човека, за да постигне 

максимално добри резултати. Той помага на човека да учи, а не да му преподават. 

 

Основни етапи на коучинга 

 

 Дефиниране на целите /какво искаш/; 

 Анализ на текущата ситуация/какво се случва/; 

 Изграждане на пътищата за постигане/какво трябва да се направи/; 

 Достижение и контрол/какво ще предприемеш/. 

 

Коучингът и менторството са допълващи се инструменти, които позволяват на хората 

да се възползват от своя потенциал и целят да провокират ангажимент към действие, за да 

бъдат постигнати целите на организацията. Добрите практики в чужбина показват, че във 

високоефективни организации и екипи често има цяла система за коучинг и менторство, която 

е ефективен инструмент за запазване и мултиплициране на ноу-хау, знание и идеи вътре в 

екипа и то по начин, който работи за най-важните цели и приоритети на организацията, 

включително финансовите.  

 

8. Конфликти. Добрата комуникация – възможност за избягване и преодоляване на 

конфликти. Медиация – алтернативен подход  за развитие на общинската 

администрация и комуникация с местната общност 

 

Липсата на добре разписани нормативни и други вътрешни документи за УЧР създава 

редица затруднения в работата на общинските служители, както и във връзката им със 

заинтересованите страни. Отсъствието на ясно дефинирани процедури, вътрешни правила и 

методологии, създават предпоставки за конфликти, кампанийност, хаотичност и 

непоследователност при управлението на човешките ресурси. Разработването на нормативни 

актове и други вътрешни документи и подпомагане процеса по въвеждането им улеснява 

работата на общинските служители и повишава административния капацитет на 
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организацията.  

 

8.1.Конфликти.  

 

Думата "конфликт" произлиза от латински  и означава "да удариш едновременно". 

Според българския тълковен речник "конфликт" е "противоречие, спречкване, сблъсък". 

Речникът дефинира конфликта като "сблъсък, конкуренция, взаимно преплитане на 

противоречащи си или несъвместими сили или качества (като идеи, интереси, желания)". 

Вероятно най-елементарната дефиниция, която може да бъде използвана е, че конфликтът е 

"неразбирателство, противоречие между двама или повече хора". 

Понятието „конфликт" има много значения и се използва за обозначаване на състояния, 

вариращи от вътрешни вълнения, породени от конкурентни потребности или желания 

(вътрешен конфликт), до открито насилие между цели общества (война). В контекста на 

организационното поведение обаче, понятието „конфликт" се отнася главно за случаите, в 

които единиците или индивидите в рамките на една организация работят един срещу друг, а не 

един с друг. Според една широко приета концепция, конфликтът е процес, в който едната 

страна възприема, че другата страна е предприела действия, които ще се отразят негативно 

върху основните й интереси, или пък се готви да предприеме такива действия. 

 

С други думи ключовите елементи на конфликта включват: 

 

 Противоположни интереси между индивиди или групи; 

 Осъзнаването на тази противоположност; 

 Вярата у всяка страна, че другия ще накърни (или вече е накърнил) тези интереси; 

 Действия, които всъщност пораждат такова накърняване. 

Генезисът на конфликтите може да бъде много различен, като причините за тяхното 

възникване могат да варират от организационно-структурни до културни или личностни.  

Основните причини за пораждане на конфликти включват: 

 

 Проблеми в междуличностните отношения; 

 Проблеми между личност и институция; 
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 Проблеми в интерпретацията; 

 Информационни дефицити; 

 Конфликт на интереси; 

 Различия в ценностната система; 

 Предразсъдъци; 

 Структурен натиск. 

Преодоляването на конфликти е от особено важно значение за функционирането на 

екипите и работните групи. Основна черта на ефективните екипи е лесното преодоляване на 

конфликтите между служителите и груповите усилия и воля за избягване на конфликти. 

Съществуват различни техники за управление на конфликти и справяне с конфликтите в 

работата и личния живот.  

Основният алгоритъм на работа в процеса на разрешаване на конфликти и успешна 

съвместна работа включва следните стъпки: 

 

 Уточняване на проблема; 

 Отделяне на човека от проблема; 

 Фокус върху интересите на страните, а не върху техните позиции; 

 Извеждане на правила за работа и обективни критерии; 

 Избор на общоприета методика и стил на работа; 

 Организиране на форуми и срещи; 

 Избор на методика/процедура за извеждане на решенията; 

 Приоритизиране на проектите за решенията; 

 Изготвяне на решение - общ план за действие. 

 

8.2.Добрата комуникация – възможност за избягване и преодоляване на конфликти. 

 

Овладяването и развитието на комуникационните умения на служителите е основна 

предпоставка за преодоляване и предотвратяване на конфликти в организацията и екипа. 

Развитието на ключови компетенции насочени към по-добра комуникация, емоционална, 

социална и междукултурна компетентност е в основата на доброто управление на конфликти в 

организацията, заедно с доброто организационно структуриране и оптимизация на 
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вътрешноорганизационните процеси. 

Необходим е ясен механизъм за това как изпълнението на разписаните  в закони, 

наредби, правилници и други документи отговорности, задълженията и правомощия на 

служителите и звената за УЧР ще доведе до реализирането на поставените стратегически цели, 

без това да създаде допълнително напрежение и конфликти в администрацията. Необходимо е 

овладяването на множество ключови компетенции, развиване на „меки умения", формулиране 

на нова система от организационни ценности с широко участие на служителите, гъвкави 

вътрешни системи за обучения според конкретните организационни цели, нужди и време на 

обучаемите, нов креативен подход към повишаването на социалния статус и мотивацията на 

служителите. Целият този процес трябва да е вътрешен за администрацията, с участието и 

ангажирането на съответните ръководители. 

Установена е потребност за развитие на специални комуникативни умения и 

разработване на комуникационна стратегия за работа с местната общност, които ще дадат 

обратна връзка за степента на удовлетвореност от администрацията и провежданите публични 

политики. Този подход би спомогнал както за организационното развитие на общинската 

администрация, така би могъл да се ползва за повишаване активността на потребителите на 

предоставяните публични услуги и местната общност като цяло. 

 

8.3.Медиация – алтернативен подход  за развитие на общинската администрация и 

комуникация с местната общност 

 

Медиацията е доброволна, поверителна процедура за извънсъдебно решаване на 

спорове, при която трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни сами и по 

своя воля да постигнат взаимно удовлетворително споразумение. Процедурата по медиация се 

провежда в удобно за страните време и дава възможност за бързо, евтино и ефикасно 

разрешаване на спорове от всякакъв характер. Медиацията дава на страните свободата и 

отговорността сами да определят собствените си интереси и приоритети, да контролират 

процедурата и изхода от спора, да запазят и възстановят взаимоотношенията си в условията на 

гарантирана тайна на споделената информация.Чрез медиация споровете се решават по 

удовлетворяващ всички участници начин. 
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Роля на медиатора 

 

Медиаторът улеснява общуването между спорещите и безпристрастно ги подпомага да 

открият същността на конфликта, да дефинират действителните си интереси и потребности, да 

предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора, да постигнат взаимно 

приемливо споразумение. Медиаторите не могат да дават правни съвети на страните, да бъдат 

пристрастни, към която и да е от участващите страни.Медиаторът не е съдия, не отсъжда кой е 

прав, не взема страна и не решава как спорът да бъде разрешен. Той е адвокат и консултант по 

социални конфликти и спорове.Медиаторът помага за доброволно постигане на съгласие 

между страните. Споразумението между тях се базира на условията, дефинирани от страните в 

медиацията. Медиаторът е длъжен да прекрати медиацията, ако не може да бъде постигнато 

споразумение. 

 

Менторството, коучинга и медиацията ще подпомогнат работата на общинската 

администрация, като : 

 

 Обогатят работата на администрацията и разнообразят техниките за нейното 

организационно израстване; 

 Подобрят комуникативните умения с местната общност; 

 Предотвратяват или успешно ще управляват възникнали конфликти; 

 Спомогнат за утвърждаване ценностите на организацията ; 

 Подобрят системите за комуникация вътре и вън от организацията; 

 Подобрят  вътрешното взаимодействие на различните управленски нива; 

 Повишат ефективността и ефикасността на организацията. 

 

9.Вътрешни нормативни актове 

 

Вътрешните нормативни актове играят важна роля в работата на общинската 

администрация. 

Работата с вътрешните нормативни актове е свързана със следните ключови 

моменти: 
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 Проследяване на измененията на нормативни актове, които водят до изменения и 

допълнения на вътрешните нормативни актове; 

 Систематизиране на практика по прилагането на нормативните актове и тяхното 

отражение върху вътрешните нормативни актове, респ. тяхното изпълнение; 

 Своевременно докладване на необходимостта от създаване на нов вътрешен 

нормативен акт или актуализация на съществуващ; 

 Правилно и последователно прилагане на вътрешните правила; 

 Въвеждане на система за мониторинг и контрол свързани с прилагането на вътрешните 

нормативни правила; 

 Провеждане на обучения и запознаване на администрацията с нови или актуализирани 

вътрешни правила; 

 Изграждане на административен капацитет за разработване на нови или актуализиране 

на съществуващи вътрешни нормативни правила; 

 Комуникиране разработването на нов вътрешен нормативен акт или актуализация на 

съществуващ, свързан с предоставянето на публични услуги със заинтересованите 

страни; 

 Изготвяне на обобщителни доклади за заведени дела срещу администрацията, свързани 

с нарушения на вътрешни нормативни актове и предприемане на коригиращи действия. 

 

Препоръчително е администрацията да търси мнение, експертиза и подкрепа както в 

местната общност, така и в неправителствени организации с идеята, че колкото по-голяма е 

подкрепата по създаването на един вътрешен нормативен акт, толкова по-голяма ще е степента 

на познаването му и правилно прилагане от всички заинтересовани страни. 

 

10.Оценка на риска 

 

Процесът по управление на риска е важен фактор за изпълнение на поставени цели от 

страна на общинската администрация. Същият е разделен на фази с оглед описание на 

действията, които се извършват при всяка една от тях и начина на документиране. 
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10.1. Идентифициране на рисковите области и рисковите фактори - Фаза 1;  

 

Идентифицирането на риска е първата фаза от процеса по управление на риска и 

започва с анализ на стратегическите и оперативните цели на общината и свързаните с тях 

дейности и процеси. 

 

Предварителни дейности : 

 

 Определяне на основните процеси в общината - използва се разпределението на 

функционалните отговорности съгласно Структурата на ОА и Устройствения 

правилник (приема се, че основните процеси са покрити със съответното структурно 

звено и задачите му), отразяват  се промените в резултат на изменения в нормативната 

уредба или приети допълнителни  ангажименти  от ръководството на общината; 

 Анализиране на целите на общината и на свързаните с тях дейности, акцентира се на 

възможностите и проблемите, които  могат да затруднят изпълнението им. Анализът се 

извършва  по структурни звена (до ниво н-к отдел) на база: обобщаване на изводи и 

резултати от допълнителни дейности, като фактически проверки на документи и 

обстоятелства на място при подадени сигнали, констатирани нарушения от външни 

контролни органи или от вътрешен одит, доклади, анкетиране и др. 

 

За да се улесни определянето на конкретните рискове се използва  възприетото 

групиране на рисковите области, приложими за общините. 

Рисковите области са: 

 

 Стратегически – влияят върху дейността на всички структурни звена за постигането на 

стратегическите цели на общината, рисковете в тази област са взаимосвързани и 

отразяват  спецификата на общината (демографски тенденции; природни дадености; 

културно-историческо наследство и др) ; 

 Оперативни – различни са за отделните звена, възпрепятстват текущото изпълнение на 

конкретни задачи съобразно функционалните отговорности на общината; 
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 Финансови – произтичат от начина за финансиране на общината и разпоредителите с 

бюджетни кредити или от неспазване на принципите за  управление на публичните 

ресурси;  

 •Политически – възникват от промяна в управлението и провеждане на нови политики 

на местно и централно ниво ;  

 Икономически –нивото на инфлация, безработицата и други  характеристики  на 

икономическа криза предполагат адекватни местни политики ;  

 Репутация на общината – зависи от практиката за публичност и прозрачност на 

общинските дейности и споделянето на отговорността между Общински съвет и ОА за  

провеждане на местните политики и постигане на целите; 

 Рискове за сигурността – причинени от кражби или злоупотреби с материални активи, 

парични средства или нерегламентиран достъп до информация; 

 Правен риск – нови разпоредби на Европейския съюз, касаещи разпределението на 

средствата от ЕС; въвеждането с нормативен акт на допълнителни изисквания по 

отношение на осъществяваната дейност, но без достатъчно време за подготовка; 

 Договорен риск – невключване на клаузи за предоставяне на гаранции; нарушаване на 

нормите на Закон за обществените поръчки и др. 

 

Рисковете  зависят  от влиянието на различни фактори, характерни за всяка рискова 

област.  

Основните рискови фактори  са групирани както следва: 

 

 Външни – промяна в нормативната среда; природни бедствия; промени в начина на 

финансиране на общината; промени в политическата ситуация, промяна в нормативната 

уредба на централно равнище, демографски тенденции, инфлация и др.; 

 Вътрешни – финансова устойчивост при управление на бюджетните и привлечените 

средства (поет дълг; средства по проекти);  управление на човешките ресурси; 

процедури за обществени поръчки; управление на общинската собственост; 

информационни технологии (компютърни системи); корупционен натиск и конфликт на 

интереси, взаимоотношения с Общинския съвет, управленски стил, контрол върху 

запаси и др. 
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Оценката на рисковите фактори в рамките на рисковите области се извършва веднъж в 

годината и се обвързва с бюджетната процедура, когато се отчитат резултатите и се планират 

цели и приоритети на общината за следващата година. 

Необходимо е да се извърши анализ на годишните резултати в общината, които влияят 

както на текущите дейности, така и на годишните и стратегически цели.  

Рисковете, които нормално се изследват и оценяват са: 

 

 Финансов риск; 

 Стратегически риск; 

 Кадрова осигуреност; 

 Инфраструктурен риск; 

 Екологичен риск; 

 Информационни технологии; 

 Репутация;  

 

10.2. Анализ и оценка на идентифицираните рискове – Фаза 2 

 

Основната цел на дейностите в тази фаза е да се анализират и оценят 

идентифицираните рискове за общината, за да могат да бъдат определени съществените 

рискове и да се вземат управленски решения за въздействие и контрол върху тях. 

Анализът на риска включва изследване на вероятността или предполагаемата честота от 

настъпване на неблагоприятно събитие, влиянието и последиците от възникване на 

конкретните рискове. Анализът на установените рискове осигурява необходимата информация 

за текущото състояние, включително и предприетите действия спрямо всеки от 

идентифицираните рискове, въз основа на която се извършва последващата им оценка. При 

анализа на рисковете се обръща приоритетно внимание на всички рискове с висока вероятност 

на възникване и същевременно имащи високо влияние върху постигане на целите. 

Оценката на риска включва преценяване на значимостта на всеки риск и оценка на 

вероятността от неговото възникване. Оценката на риска в Общината е непрекъснат, повтарящ 

се процес на идентифициране на променените условия и предприемането на действия при 
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доказана необходимост. Целта на оценката на риска е да информира ръководството на 

Общината за областите на риск, в които трябва да се предприемат действия и за относителния 

им приоритет. 

Стандартният подход за управление на риска включва групиране на рисковете в три 

групи: „високи рискове”, „средни рискове” и „ниски рискове” . 

 

10.3. Реакция на рисковете – Фаза 3 

 

Предприемането на мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и 

оценени рискове представлява съществен етап от управлението на риска в общината. След 

като идентифицираните рискове са оценени, определените лица (ръководителите на 

структурни звена- директори на дирекции) по управление на риска вземат решение относно 

подходящата реакция към всеки от рисковете.При избора на подходящи действия (реакция) се 

взема предвид изискването разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи.  

 

11.Подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС. 

 

Наред с главните функции на общините по развитие и управление на местната общност, 

изразяваща се в предоставяне високо качество на адмиинстративни услуги, осигуряване на 

благоприятна среда за социално-икономическо и културна развитие, за равен достъп на 

гражданите до базисна инфраструктура и чиста околна среда, важна косвена функция е тази по 

подготовка и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове, като начин и 

средство за привличане на външно финансиране за редица от дейностите на общините. От 

изключителна важност за развитието на всяка община  е изграждането на институционален 

капацитет сред общинската администрация и полагане на системни усилия за участие в 

проектния цикъл, тъй като средствата, които се получават от ЕС дават възможност за 

реализация на инициативи, за които общината не би имала собствени средства.  В не малко 

общини се създават нарочни звена, които имат за цел организация на взаимодействието и 

координацията между отделните структурни звена на администрацията при осъществяване на 

проектното планиране и изпълнение. Ето защо тук ще набележим обобщено най-важните 
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стъпки, които се предприемат при подготовка на проекти за кандидатстване по съответна 

Оперативна програма/Програма. 

  

11.1.Подготвителни действия. 

 

Подготовката започва на първо място с проучване и запознаване с актуалните планови 

документи и институционалната рамка, действаща в конкретния момент. Трябва да се 

изследват Националната стратегическа референтна рамка, Националния план за развитие на 

Република България, съответните регионални планове за развитие и областни стратегии за 

развитие и накрая Общинския план за развитие, който е основополагащия документ за всяка 

община. Във формуляра за кандидатстване следва да се посочи ясно и точно на кои 

стратегически документи съответства проектното предложение и да се обоснове с какво то 

води до изпълнение на заложените в документа приоритети и цели. 

За улесняване на вътрешната хоризонтална координация е препоръчително да се 

разработят и приемат Вътрешни правила, с които да се регламентират правилата на работа по 

подготовка, изпълнение, отчитане и контрол на проекти, финансирани от Европейските 

фондове. 

Важно за успеха на проекта е да се идентифицират заинтересованите страни, 

включително  целевата  група  и крайните бенефициенти, чийто потребности се цели да бъдат 

задоволени, както и да се конкретизират проблемите, които ще бъдат разрешени чрез 

реализацията на проекта.  

 

 11.2. Изготвяне на проектно предложение. 

 

Следващата стъпка е подготовка на проектно предложение, което се представя пред 

финансиращата организация или програма за отпускане на финансови средства.  Предхождащо 

проектното предложение е стъпката по идентифициране на проектната идея, намиране на 

подходяща финансираща програма и вземане на управленско решение за кандидатстване по 

нея.  

Методиката по подготовката на проекта почти винаги минава през следните няколко 
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етапа:  

 

  планиране на подготовката на проекта; 

  определяне на екип за разработването на проекта; 

  подготовка на проектната документация; 

  комплектоване на проекта и депозиране. 

Добра практика се явява предварителното изготвяне на план-график със заложени 

срокове за изпълнение,отговорни лица и индикатори за изпълнение, което ще спомогне за по-

добрата организация на работата по подготовка на проектното предложение. 

 

11.3. Управление и изпълнение на проекта. 

 

При успешно проектно предложение следва етапа по управление и изпълнение на 

проекта. От особено важно значение е правилното структуриране на екип за управление на 

проекта и изграждането на временна управленска структура в рамките на организацията на 

бенефициента. В зависимост от вида на проекта – инфраструктурен или неинвестицинонен, 

обхвата – фазов или многофазов, времева рамка на проекта, финансова рамка на проекта, 

следва да се определи и кръга специалисти, които са необходими за изпълнението на проекта. 

Препоръчително е да се групират дейностите, например – подготвителни дейности /обхващат 

подготовка на тръжна документация, подготовка на технически задания, оценки, 

разрешителни и др./, допълнителни задължителни дейности / дейност по архивиране, по 

изпълнение на мерките за публичност и информация, по изпълнение на финансов одит/, 

същински дейности / изпълнени на СМР, надзор, дейности по въвеждането на обекта в 

експлоатация и т.н. /  и накрая, но не на последно място – управленски дейности / дейност по 

сформиране на екип и организация на работата му, организиране контрола по изпълнение и 

отчетността на проекта/ След като се групират по този схематичен начин дейностите се 

определя кой отговаря и изпълнява всяка една от тях, като по този начин стават ясни и 

специалистите и експерите, които е необходимо да бъдат включени в екипа по управление и 

изпълнение на проекта  

От особена важност за работата на екипа е създаването на правила за работа на екипа, 

времеви график, както и извършване на архивиране и събиране на изготвената документация 
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за нуждите на отчитането на проекта. 

 

11.4. Провеждане на обществени поръчки и търгове. 

 

Следваща стъпка, свързана с изпълнението на проекта е провеждането на търгове  и 

обществени поръчки. Материята на търговете и обществените поръчки е нормативно 

регламентирана от Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане, 

Допълнителните изисквания на Управляващия орган на съответната ОП, заложени в договора 

за безвъзмездна помощ, Вътрешните правила на общината, регламентиращи тази дейност, а 

освен това трябва да се съобразяват нормите на Търговския закон, Закона за задълженията и 

договорите, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

Следва да се избягват някои основни, често допускани, нарушения и грешки при 

провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки, което да спести налагането на 

санкции за общината под формата на последващи финансови корекции от страна на 

контролните органи : 

Често допускани грешки и нарушения: 

 неправилно прилагане  на нормативен акт при избор на процедура или неправилно 

определяне на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез “разделяне” на 

обществената поръчка с цел намаляване на нейната стойност; 

 нарушаване на изискванията за публичност; 

 непосочване на задължителна информация относно условията за провеждане на 

обществената поръчка в обявлението и неправилно използване на метода на 

“препращане” към документацията вместно конкретно записване на данни относно 

количеството и обема на поръчката, показателите за оценка, изискванията за 

икономически и финансови възможности и др.; 

 несъответствие между формулираните в обявлението условия и изискванията, посочени 

в документацията; 

 нарушаване на забраната за липса на ограничителни условия за участие в обществената 

поръчка чрез въвеждането на специфични условия, които да водят до по-

неблагоприятно третиране или лишаване на лица от право за участие. 
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Процедурата по търга или обществената поръчка завършва с избор на изпълнител и 

подписване на договор, но след този важен момент предстои същинската част, а именно 

изпълнението на договорените дейности качествено и в срок. Това е важно за крайното добро 

отчитане на проекта. 

 

11.5. Мониторинг по изпълнеинето на проекти. 

 

Съществен етап от изпълнението  на проекта е мониторинга. На мониторинг се 

подлагат всички проектни дейности, изразходваните за тяхната реализация средства, както и 

постигнатите предварително определени цели и очакваните резултати. Целта на мониторинга е 

да следи за напредъка на проекта и степента на постигане на заложените цели и резултати, 

отзвука в обществото от изпълнявания проект и предприемането на навременни мерки, при 

установяване на отклонения от заложените индикатори.  

За целите на мониторинга е препоръчително да се изготви т.нар. логическа рамка, както 

и индикатори за измерване на напредъка. 

 Под логическа рамка или логическа матрица се разбира установяване  на връзка между 

общи и конкретни цели, резултати, дейности и бюджет с обективно проверими индикатори за 

наблюдение, източници на информация за проверка, за извършване на предположения и 

оценка.  За изготвянето и е необходимо да се подготвят детайлен бюджет за проекта, описание 

на отговорностите на всеки от екипа, времеви график и мониторингов план. 

 Индикаторите от своя страна могат да бъдат групирани по няколко признака, като 

задължително трябва да отговарят на изискванията за специфичност/ релевантност за проекта, 

да са измерими, постижими след определен период от време, да са  подчинени на принципа на 

пропорционалността . 

Като първа стъпка от съставянето на логическата рамка е необходимо да се определят 

базова стойност- първоначална стойност на индикатора в началото на проекта и целева 

стойност – крайната стойност на индикатора, която следва да бъде постигната с изпълнението 

на проекта. 

В зависимост от това дали се наблюдава финансовото или техническото изпълнение на 
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проекта се раглеждат физически и финансови индикатори. Графикът на изпълнение на 

дейностите по проекта и бюджетната рамка дават необходимия инструментариум за 

проследяване на тези индикатори. 

Възможни са индикатори за резултат, които показват прекия ефект върху ползвателя на 

услугата или целевите групи, както и индикаторите за влияние /въздействие/ - това са 

показатели относно последствията от изпълнението на проекта. 

Външен мониторинг се извършва от финансиращата организация – УО на ОП, която 

осъществява два типа мониторинг на проектите – техническо наблюдение, при което се 

проверява изпълнени ли са физическите показатели и финансово наблюдение на база на 

хинансовата част от Междинните доклади и Заключителния доклад, представени от 

бенефициента. УО извършва периодични срещи за следене на напредъка на проекта и 

проверки на място. 

 

11.6. Техническо и финансово изпълнение на проекта. 

 

Общината, в качеството си на бенифициент и администратор по съответния проект, 

отговаря за неговото добро техническо и финансово изпълнение.  Това означава, че следва да 

се следи извършването на заложените дейности да съответства на предвидения обхват, 

съдържание, времева рамка и стойност – вътрешен мониторинг. В случаите, когато има 

подизпълнители, бенефициентът контролира техническото изпълнение, като за целта се 

изискват, проверяват и одобряват доклади и финансови отчети за дейността на 

подизпълнителите. Ето защо е препоръчително на етапа на разписване на проектното 

предложение кандидатстващата организация да е изготвила концепция за проектното 

изпълнение, като е представила обосновка на наличието на административен капацитет за 

изпълнение /чрез възможностите и компетентността на членовете на Екипа за управление/, 

както и относно предвидените дейности по наблюдение на изпълнението – периодични 

проверки на място, регулярни координационни срещи, доклади за напредък и финансови 

отчети, съставяне на Наздорна комисия по проекта и др. 

Добра практика е  по аналогия с Информационната система за управление и 

наблюдение на управляващите органи на оперативните програми /ИСУН/, в общината да бъде 
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създадена нарочна информационна система за  подпомагане работата по проекта.  В нея може 

да се систематизира по определен начин информацията, произведена в процеса на подготовка 

и изпълнение на проекта, което да улесни всички ползватели. Така например – модули отосно 

сключените договори с подизпълнители и докладите и отчетите, свързани с тях, тръжни 

процедури, управление на договори, документооборота – искания за средства, кореспонденция 

с Управителен орган/Междинно звено, технически доклади и финансови отчети и др. 

Същевременно тя ще представлява електронен архив на проектите, който да дава възможност 

за бърза проследяемост, ползване на натрупания опит и изготвяне на обобщаващи материали и 

анализи. Добре би било системата да дава възможност за допълнителното и надграждане.  

Друга добра практика е общината да разработи правила и процедури за функциониране 

на контролната среда и управление на процесите на ниво оперативна програма. Като цяло 

изпълнението на проекти  и тяхното проследяване се явява част от общото наблюдение и 

измерването на процесите, протичащи в дадена община и извършвано като елемент на 

цялостната Система за качество и финансово управление и контрол /СФУК/, която е 

задължителна съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор и подзаконови нормативни документи. 

Вътрешните правила за СФУК могат да съдържат разработени в детайли процедури по 

наблюдение и контрол на процесите на подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от 

ЕС или само да ги маркира, като подробното им разписване да става в отделни документи. 

Друга добра практика е създаването на вътрешни правила за мониторинг над 

изработването и изпълнението на проекти, подобни на съществуващите в община Батак 

Правила за мониторинг на процеса по формулиране и актуализиране на политики и 

стратегически документи. Във вътрешните правила могат да се опишат предмета, целите на 

мониторинга, разпределението на функции и задължения на отговорните лица, методи и 

средства за комуникация, форми на преиодичен и текущ контрол, да се даде макет на таблица, 

с попълването на която да се следи за напредъка на изпълнението на проекта. Препоръчително 

е и дори задължително  разработването и прилагането на Процедури за предотвратяване, 

разкриване, съобщаване, регистриране и разрешаване на нередности.  Чрез тях ще се създаде 

механизъм за проследяване, констатиране, проверка и предотвратяване на нарушения, които 

водят до незаконосъобразното или нецелесъобразно разходване на финансовата помощ, 
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получена от фондовете на ЕС. В тях следва да се предвидят правила за докладването и 

администрирането на нередностите, както и създаването на регистър на нередностите. Такива 

нарушения могат да засягат разпоредби на общностното и/или националното право, да се 

изразяват в действие или бездействие от страна на получателя на финансовите средства, което 

има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на ЕС чрез отчитане 

на неоправдан разход. Кметът на общината е лицето, което следва със заповед да определи 

служителя, който ще отговаря за спазването на  процедурите да разкриване на нередности. С 

тези процедури следва да бъдат спазени всички служители, имащи отношение по подготовката 

и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, включително екипите за управление на 

различни проекти, следва да подпишат нарочна декларация, че са запознати с  определението 

за нередност и измама. На интернет сайта на общината е добре да се базира място за 

съобщения, където да се подават сигнали за открити или предполагаеми нередности. Също 

така да се включи и в документацията за участие в обществени поръчки и в последващите 

договори с изпълнители да се включва задължение за съблюдаване на изискванията за 

недопускане на нередности, както и да докладването им по установиня ред, в случай на 

констатиране на такава нередност. 

 

11.7. Бюджетен план на проекта. 

 

Важно за доброто управление и изпълнение на проекта е съставянето на бюджетен план 

при съблюдаване на принциите на икономичност, ефективност и ефикасност.  Основни стъпки 

при изготвянето на бюджетния план са: 

Планиране на финансовия план, което включва като ключов етап планирането на 

проектните дейности. Следва да има много добро взаимодействие и координация между 

звената, подготвящи и планиращи работата по проекти и финансовите звена. Трябва да се 

предвидят и съобразят средствата както по размер, така и разположението им във времето с 

оглед на всички етапи, свързани с проектното предложение. 

Добра практика е изготвянето на регистър с всички одобрени проекти, срок за 

изпълнението им, финансовия размер на сключени договори и определяне на сегашното им 

състояние. Следва да се включат и одобрените партньорски проекти, за които при 
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кандидатстването има поет ангажимен за съфинансиране или за осигуряване на средства за 

изпълнение до възстановяване на разходите. Важно е да се направи система, която да следи 

времевите графици и размера на паричните потоци.  Наред с това може да се създаде и 

регистър на проектите, по които общината смята да кандидатства, с огред на 

идентифицираните нужди на общината и обявените индикативни програми на отделните УО.  

Хубаво е да се планира по-дълъг срок за въстнавовяане на средствата от управляващите 

органи с цел недопускане на срив във финансовия план.  

Общият финансов план на общината ще включва финансовите планове на всеки един 

проект. Ето защо е добре да се определят приоритетните проекти за всяка финансова година, 

да се състави план за изготвяне на проектни предложения за всеки един приоритетен проект, 

да се състави прогнозен бюджет за всеки прроект, с оглед правилата за допустимост на 

разходите по отделните ОП, да се определи прогнозната стойност на общинския дълг /при 

поемането на такъв/ и разходите за  лихви, такси и комисионни за неговото обслужване във 

връзка със съставяне на общнските бюджети в частта за мостовото фонансиране на 

приоритетните проекти, които ще се съфинансират от Европейския съюз, подготовка и 

провеждане на процедури за поемане на общинския дълг, съставяне на финансов план за всеки 

един прироритетен проект. 

Финансовият план за конкретния проект следва да включва: средства, необходими за 

предварителни дейности по подготовка на проектното предложение, средства за осигуряване 

на собственото участие, общ размер на проектното предложение – средствата за изпълнение до 

възстановяването им от управляващия орган. 

Същинско съставяне на бюджета включва определяне на необходимия ресурс по 

пера за изпълнение на всяка от дейностите и етапите на проекта, определяне размера на 

разходите по категории след проучване на пазара и нормативните изисквания, разпределянето 

на видовете разходи по определените бюджетни категории, определяне на източника на 

финансиране за видовите разходи, изчисляване на задължителните съотношения между 

видовете разходи, контролиране за наличието на недопустими и/или ненужни разходи в 

съставения бюджет и съответно неговото преработване за премахване на тези разходи. 

Изготвянето на бюджета трябва да следва логическата последователност на всяка от 

дейностите, предвидени за реализация в проекта, като се остойности всяка от тях съобразно 
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цените към момента на изговянето на бюджета. Същевременно следва да се предвиди и 

очакваната инфлация. При попълване формуляра за бюджета по отделните програми е 

необходимо да се съобрази наличието на разлики и да се внимава за спазване на конкретната 

приложена форма. Освен това е важно да се внимава за правилното определяне на характера 

на дължимия ДДС по Оперативните програми с цел определяне на това дали е възстановим 

или невъзстановим разход.  

Отчетността и контрола върху изпълнението на бюджетния план се осъществява от 

управляващите органи по съответната оперативна програма на базата на изготвените 

финансови отчети. Всяка оперативна програма разполага с насоки за изготвянето и 

представянето на финансовите отчети, на основание на които се извършва одобряване и 

верифициране на разходите по проекта. Тяхната функция е да се удостоверни точността и 

достоверността на извършените разходи и за тази цел са придружени от документите за 

извършените разходи. Подготовката на финансовите отчети  включва следните стъпки: 

изготвяне на искане за авансово, междинно или окночателно плащане по образец; регистрация 

на искането от бенефициента в деловодната система на ОП- искане за плащане и съпътстващи 

документи; проверка на документите от междиннното звено; проверка на нередности – при 

съмнение се старитра процедура за нередности и/или се извършва внезапна проверка.  

Финансовата верификация представлява проверка и потвърждаване на допустимостта на 

извършените разходи, съгласно чл.2 на МПС №180 от 27.07.2007 г., насоките за 

кандидатстване и приложенията към тях или други тръжни документи. За да се стигне до 

финансовата верификация се извършва първоначално верифициране на разходите от 

бенефициента, който проверява документално и на място дейностите по проекта, извършва 

всички плащания от средствата за авансово плащане или от собствени средства. След това 

следва верификация на разходите от междинно звено по ОП или от оторизирана структурна 

единица на УО. УО също извършва проверки на периодичните доклади по сертификация, 

изготвени от Междинните звена. Накрая се извършва проверка от сертифициращ орган, който 

сертифицира декларациите за действително извършени разходи по СФ и КФ на база 

проверими придружаващи документи, изпраща тези деклараии  на ЕК, прави заявка за 

плащане в електронен формат, както и подготвя прогноза за завките за плащания за текущата и 

следващата година. 
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За извършване на междинно и окончателно плащане общината представя междинни и 

окончателни  технически доклади и финансов отчет, изготвени по приложени към съответния 

договор образци, придружени с опис на разходооправдателни и платежни документи и на 

документите, доказващи основанието за извършения разход, както и извлечение от ползваната 

счетоводна система, заверени с подпис на ръководителя и гл. счетоводител и печат. 

 Финансовото управление и контрол върху дейността по подготовка и изпълнение на 

проекти представляват част от осъществяваното общо финансово управление и контрол в 

общината, на база на внедрената СФУК, включваща политики и процедури, въведени с цел да 

се осигури разумна увереност за изпълнение на проектите, а чрез тях и на стратегическите 

документи.  

 

11.8. Информация и публичност на проекта. 

 

Информацията и публичността, свързани с подготовката и изпълнението на проекти, 

финансирани с европейски средства, придобиват особена значимост през последните години. 

Това е продиктувано от желанието и намерението на Европейският съюз да направи Европа 

по-близка до нейните граждани като направи “видимо” това, което се случва с европейските 

средства. За тази цел за предвидени редица мерки за публичност и информация при 

реализирането на проекти, съфинансирани от ЕС. В чл.69 от Регламент на Съвета № 1083/2006 

г. от 11.07.2006 г. за предоставянето на средства от Европейския регионален фонд, 

Европейския социален фонд и от Кохезионния фонд е определено общо задължение на 

страните –членки и на Управляващите органи на опретавинтие програми “да осигуряват 

информация и публичност за подкрепата от страна на ЕС”. Предвидени са конкретни 

изисквания към информационните и комуникационни материали / уеб сайтове, дипляни, 

наръчници, брошури и др./, а именно те следва да носят отличителните знаци на ЕС, както и на 

фонда, от който идват средствата, да се споменава изрично приноса на общността, както и 

всички други изисквания за информация и публичност. Най-важното, което следва да се 

съобрази от общината при кандидатстване и съответно изпълнение на даден проект е, че за 

всеки конкретен фонд има специфичните изисквания за информация и публичност.  Ето защо 

тези изисквания трябва внимателно да бъдет проверени и спазени, за да не се стигне до 
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финансови санкции за общината. 

 

12.  Публично-частно партньорство 

 

При осъществяване на предоставените  и със закон компетентности и упражняваните 

във връзка са това функции, общината, в качеството си на представител на публичния сектор, 

би могла да използва сътрудничеството от страна на представители на частния сектор.  

12.1. Същност.  

 

Една от най-разпространените форми за това е т.нар. Публично-частно партньорство. 

Най-общо то представлява дългосрочно договорно отношение между публичен орган и частен 

партньор, което има за цел осигуряване на капитал, съответно финансирането, строителството, 

ремонта, управлението и поддръжката на инфраструктура или доставянето на обществена 

услуга.  Като отличителни черти на ПЧП могат да бъдат посочени относително голямата 

продължителност на взаимоотношенията между публичната власт и партньора от частния 

сектор, обхващаща сътрудничество в различни аспекти по отношение на планирания обект, 

частично финансиране от страна на частния сектор, разпределяне на риска между публичния и 

частния партньор. 

Основни предимства от използването  на  ПЧП за представителите на публичната 

сфера и по –специално местната администрация са: 

  частният партньор финансира изцяло или по-голяма част от реализацията на проекта; 

  механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението; 

  местната власт не се отказва от възможността да прилага политика в публичния сектор 

и да осигурява публични услуги; 

  публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и количество и 

контролира изпълнението, а частният партньор поема тежестта от реализацията на 

проекта – проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията 

на обекта; 

  -цели се постигането на справедливо разпределение на рисковете между партньорите с 

оглед на това, кой с какъв риск може да се справи по-добре, като част от рисковете, по 

правило носени от публичния субект се прехвърлят върху частния; 
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  осигурява се по-добра стойност на вложените средства; 

  увеличава се качеството на услугата, и инвестициите в човешки капитал, поддържа се 

по-добро ниво на услугите за продължителен период от време;  

  има осигурена добра отчетност на разходите и на дейностите; 

  по-бързо прилагане на проекти и ускоряване изграждането на инфраструктура и др. 

 

Отношенията по повод на публично-частното партньорство се развиваха през 

последните години, в процеса на хармонизацията на българското право с правото на ЕС, като 

доскоро в Република България липсваше изична нормативна уредба.  През юни 2012 г. беше 

обнародван в ДВ, бр.45, Закон за публично-частното партньорство, в сила от 01.01.2013 г., в 

който са уредени условията по възникване на ПЧП, обектите и субектите на ПЧП, планиране, 

отчетност и публичност, процедура за осъществяване на ПЧП, сключване, изпълнение и 

прекратяване на договор за ПЧП, икономически баланс на договорите за ПЧП, обжалване и 

решаване на спорове. Съгласно чл.3, ал.1 от Закона “Публично – частно 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.” 

В ал.2. на чл.3 от ЗПЧП са посочени условията за създаване на Публично-частното 

партньорство, а именно: 

1. Възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено по 

реда на Закона за обществените поръчки, защото: 

 Публичният партньор не може да осигури финансиране на дейността от обществен 

интерес и същото трябва да бъде изцяло или частично поето от частния партньор;  

 Чрез разпределение на рисковете между публичния и частния партньор ще се постигне 

по-добра стойност на вложените публични средства;  

2. Възлагането на дейността от обществен интерес не може да бъде осъществено чрез 

концесия, защото няма приходи от потребителите на услугата от обществен интерес или от 
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други трети лица във връзка с дейността от обществен интерес, а когато има такива приходи – 

не е предвидено частният партньор да получава права върху тях. 

 

Не са ПЧП по смисъла на закона концесиите и обществените поръчки.  

 

 12.2. Обхват на ПЧП. 

 

Дейност от обществен интерес, която може да бъде осъществена под формата на ПЧП, е 

описана като дейност по предоставянето или осигуряване преодставянето на една или повече 

услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и строителство и/или управление, и/или 

поддържане на различни обекти. 

Обекти на ПЧП могат да бъдат, както следва: 

 обекти на техническата инфраструктура и на зелената система; 

 в урбанизирани територии: паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за 

наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и 

градини; 

 паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани 

територии; 

 обекти на социалната инфраструктура, предназначени за : здравеоопазване; 

образование; кулутра; спорт, отдих и туризъм; социално подпомагане, социални 

жилища и общежития; 

 обекти за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода; 

 обекти за осъществяване на административни дейности на публичните партньори. 

Обществената услуга се разглежда като всяка услуга, извършвана в полза на 

обществото, отговорността за която се носи обичайно или по силата на нормативен акт от 

публичния партньор. 

 

Публично – частното партньорство се осъществява под формата на договор за ПЧП, 

който се сключва от публичния партньор и участника в процедурата, определен за частен 

партньор, когато същият е капиталово търговско дружество. Срокът на договора може да бъде 
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от 5 до 35 години. 

В чл.9  от ЗПЧП е регламентирана формата, под която публичния партньор оказва 

финансова подкрепа на частния партньор.  

Форми на финансова подкрепа са: 

  плащания към частния партньор; 

 предоставяне на права върху имоти или части от имоти, които за различни от обекта, с 

който се извършва дейността от обществен интерес, за извършване на допълнителна 

стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от 

обществен интерес; 

  предоставяне на права за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за 

предоставяне на допълнителни услуги, извън дейността от обществен интерес с обекта, 

с който се извършва дейността от обществен интерес. 

Предоставянето на права върху имоти или части от имоти се извършва чрез учредяване 

на ограничено вещно право върху имота и отдаването под наем, като редът, по който става 

това се определя в ЗПЧП  и се явява специален по отношение на реда, предвиден в Закона за 

държавната собственост и в Закона за общинската собственост. Тези права се предоставят за 

срок най-късно до прекратяване на договора за ПЧП, като следва да се има предвид, че не 

могат да се предоставят права върху обекти и имоти, които са публична държавна или 

общинска собственост. Частният партньор няма право да извършва прехвърлителни сделки в 

полза на трети лица с учредените права и с построеното. 

С оглед на това, че отношенията по ПЧП са отскоро регламентирани и е възможно 

тяхното доразвиване и допълване следва да се има предвид  следната класификация на по-

известните схеми на публично-частно партньорство, познати и прилагани в световен мащаб: 

 ПЧП, при което частният партньор проектира, строи, притежава, развива, експлоатира и 

управлява един обект без задължение да прехвърли обратно собствеността на 

публичния орган.  

 ПЧП, при което частният партньор купува или наема от публични орган съществуващ 

обект, за да го реновира, модернизира и/или разширява, след което да го експлоатира 

без задължение да прехвърли обратно собствеността.  
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 ПЧП, при което частният партньор проектира и построява обекта, експлоатира го за 

определен период от време, след което го връща обратно на общината след изтичане на 

договора:  

При избиране на схема за ПЧП следва да се съобразят особеностите на българската 

нормативна уредба -  конституционния принцип на непрехвърлимост на публична държавна и 

публична общинска собственост, както и ограниченията по отношение учредяване на вещни 

права и отдаване под наем, заложени в ЗПЧП.   

 

 12.3. ПЧП при общините. 

В ЗПЧП е предвидено, че политиката за общински ПЧП се определя от съответния 

общински съвет с приетия общински план за развитие, като се изпълнява от кмета на 

общината, включително и по отношение на общинските публичноправни организации. 

Общинският съвет е органа, който има основната компетентност по отношение на ПЧП. Той 

приема решения за откриване на процедури и определяне на партньори, решения за изменение, 

допълнение, продължаване или прекратяване на договори за общински ПЧП. Не може да се 

осъществи проект за ПЧП, който не е включен в програмата за реализация на общинския план 

за развитие. Когато се реализира общински проект за ПЧП, който има за предмет предоставяне 

на услуга от обществен интерес, представляваща делегирана от държавата дейност, то условие 

за приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор е да има 

дадено положително становище от компетентния държавен орган в областта на възложената от 

държавата дейност. В програмата за реализация на общинския план за развитие следва да се 

обособи самостоятелен раздел, в който да се включат общинските ПЧП, сроковете за 

изпълнението им по етапи, както и формата и размерът на финансовата подкрепа за всеки 

отделен проект. В програмата се включват и проектите за ПЧП на общинските 

публичноправни организации. Програмата за реализация на общинския план за развитие в 

частта за ПЧП може да се изменя и/или актуализира с решение на общинския съвет.  

Условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в 

Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие са определени 

в Наредба, приета с ПМС№6 от 10.01.2013 г., обн. в ДВ бр.5 от 18.01.2013 г., в сила от 

01.01.2013 г.     
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Методически указания по прилагането на закона се дават от дирекция в 

администрацията на Министерския съвет, определена от министър-председателя. Към момента 

на създаване на настоящия Наръчник това е Дирекция „Държавни помощи и реален сектор" 

при Министерството на финансите, която подпомага изпълнението на функциите на 

министъра на финансите в областта на концесиите и публично-частните инвестиционни 

проекти в страната. 

Законодателната уредба на отношенията по ПЧП е нова и предстои  да се провери на 

практика нейната приложимост, да се отстранят неточните или неясни разпоредби, да се 

изменят и допълнят.  В законово установените срокове е приета подзаконовата нормативна 

уредба към ЗПЧП. Така например Правилник за прилагане на  ЗПЧП, Наредба за условията и 

реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в 

оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие, Методически 

указания за ПЧП – второ издание, 2009 г., Ръководство за изготвяне на финансов модел на 

ПЧП, «Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи», издадено от 

Европейската комисия и др. 

 

Необходимо е общинската администрация на община Батак да следи динамиката на 

развитие на отношенията по ПЧП и тяхната законова регламентация, като предприема 

съответните действия по въвеждане и/или  съобразяване на вътрешните си нормативни актове, 

с цел пълноценното използване на възможностите, които дава тази форма на сътрудничество с 

представители на частния сектор. 

 

13. Функции на общината по осъществяване на Финансовата политика и изпълнението 

на общинския бюджет 

 

Общинските бюджети се управляват от органите на местно самоуправление, което 

съгласно чл.3 от Европейската харта за местно самоуправление се разбира като правото и 

възможността на местните общности да регулират и да управляват в рамките на закона, на 

тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена част от обществените дела. 

 

http://www.minfin.bg/document/11973:1
http://www.minfin.bg/document/11973:1
http://www.minfin.bg/document/11973:1
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13.1. Същност и значение на общинската финансова политика и  общинския 

бюджет 

 

Общинският бюджет е финансовият план на общината за една фискална /календарна/ 

година, който показва откъде идват парите и за какво се разходват, като се явява инструмент за 

оперативно управление, проявява се като една от политиките на общината и е средство за 

комуникация между страните в бюджетния процес. Бюджетът може да бъде определен и като 

средство за контролиране, насочване на обществени финансови ресурси, за управление на 

услугите за населението и за планиране на бъдещи дейности. 

 

Общинският  бюджет включва най-общо общинските приходи и общинските разходи. 

Общинските приходи са: 

 

 местни приходи – местни данъци, такси и цени на услуги, други неданъчни приходи; 

 собствени приходи / дарения, проекти, наем от общинско имущество/; 

 заеми; 

 субсидии / обща субсидия, обща изравнителна субсидия и целева субсидия за 

капиталови разходи/ 

 

Общинските разходи са разходите за : 

 

 Социални услуги; 

 Здравеопазване; 

 Образование; 

 Комунално стопанство; 

 Култура; 

 Изпълнителни и законодателни органи; 

 Отбрана и сигурност. 

 

 Общинският бюджет е най-яркото проявление на финансовата политика на 

общината, която включва вземане на решения на местно равнище относно вида и обхвата на 

средствата, които ще бъдат набирани като приходи в рамките на законните правомощия на 
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общината и съответно вида и обхвата на услугите, които общината ще предоставя в 

съответствие с възложените и със закон отговорности. 

Един от основните проблеми на общинската финансова политика се изразява в 

установяването на баланс между набираните приходи и извършваните разходи. Ръководството 

на общината следва да определя внимателно приходоизточниците, които може да използва, 

съобразно закона, за да заплати задължителните и/или доброволно поетите общински услуги 

от една страна и от друга страна – местните услуги, които е задължена да предоставя или 

предоставя по свой избор и тяхната цена. 

 Варианти за действие при констатиране на дисбаланас: 

 

 При наличие на излишък – да се намалят приходите. Излишъкът може да се използва и 

за въвеждане на допълнителни услуги по избор на общината и/или повишаване 

качеството на обслужване по наличните услуги, или да се инвестира в капиталови и/или 

финансови активи. 

 При наличие на дефицит –да се увеличат приходите, да се намали обемът на 

предоставяните услуги и/или да се понижи равнището на обслужване, както и да се 

вземе заем под формата на кредит. 

 

За развитието на общината от особена важност е нейната финансова стабилност, която 

е свързана с финансовата и независимост. Финансовата независимост от своя страна произтича 

от адекватното провеждане на политика за децентрализация като условие за развитие на 

местното самоуправление. Процесите по децентрализация имат за последица нарастване на 

приходните и разходните правомощия на общините.  

Разработването на бюджета е съвместно усилие на много хора. В него се включват 

кмета и неговата администрация, общинския съвет, ръководителите на бюджетни звена както 

и гражданите. Технологията на бюджета е законова установена, като същевремнно тя обхваща 

няколко етапа и може да бъде разгледана като единен процес на преговори и компромиси. 

Целта е изработването на продукт, който формулира общинския план за цялата година  в 

изпълнение стратегията за развитие на общината. Това съвместно действие на 

администрацията и общинските съветници оказва едно от най- съществените въздействия 

върху ежедневието на гражданите и развитието на цялата местна общност. 
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С оглед на горното е необходимо да се постигне баланс между административния 

капацитет, професионалната квалификация и комепетенции на служителите в общинската 

администрация и наличните технически средства с цел осигуряване на възможност за поемане 

на новите приходни и разходни правомощия, получени в резултат на децентрализацията.   

 

13.2. Подготвителна фаза на разработване на общинския бюджет – определяне на 

финансовата политика. 

 

Бюджетът може да бъде представен като продукт на бюджетното финансово планиране. 

Бюджетното планиране е сложен процес, който включва фази по проучване, информационно 

осигуряване, разработка, приемане /одобряване/, гласуване и контрол.   Общинският бюджет е 

бюджет на самоуправляващите се териториални общности, който осъществява трансфер с 

централния бюджет и може да бъде допълнен при доказан недостиг на средства за 

осъществяване на минималните дейности, които са им делегирани. Но общинският бюджет не 

е част от централния бюджет.  

Съставянето на проекта на общинския бюджет се организира от кмета на общината, със 

съдействието на кметовете на кметствата и на районите. Нормативно тази фаза се 

регламентира от разпоредбите на глава трета “Съставяне и приемане на общинския бюджет” 

от ЗОБ.  

В подготвителната фаза по съставяне на бюджета следва да се съобразят 

стратегическите документи на общината, свързани и приети във връзка с развитието на 

същата. Основният стратегически документ е Общинският план за развитие, но е необходимо 

да се вземат предвид и други подобни като например План за стратегическо управление на 

общинската собственост. Липсата на връзка между стратегическите документи на общността  

и разработването на общинския бюджет създава риск  да бъдат финансирани  приоритети,  

които не кореспондират с главните приоритети  за развитието й.  

В тази фаза се определят  бюджетните насоки, което на практика е определяне на 

финансовата политика на общината. Процесът на разработване на цялостна политика 

съсредоточава вниманието на ръководството и служителите към общото финансово състояние 

на общината и свързва дългосрочното финансовото планиране с  всекидневната дейност и 

ежедневните въпроси, които се решават чрез нея.  Установяването на определена финансова 
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политика има за положителен резултат подобряване  на фискалната стабилност и допринася за 

приемствеността във финансовата дейност на общината.  

Общинската финансова политика включва в себе си в най-общ план общинската 

политика по приходите и разходите. При разработването и на двете направления основен 

насочващ документ  е Общинския план за развитие на общината. Въз основа на визията на 

обищаната за нейното развитие, заложено в ОПР, заложените  главни стратегически цели и 

произлизащите от тях основни задачи, се определя основната структура на услугите, т.е. 

политиката по разходите. В тази връзка следва да се съберат актуални данни  за  социално-

икономическите фактори на общината като: данни за икономическата база /демографски 

характеристики, характеристики на доходите, икономическа структура, характеристики на 

работната сила /, данни за приходната база / основни приходоизточници на общината/ , данни 

за събираемост на приходите, което спомага за определяне политиката по приходите. 

Бюджетните насоки по отношение  политиката на приходите може да са свързани със: 

 

 Актуализация на размера на местните такси и цени на услуги; 

 Въвеждане на нови такси и цени на услуги; 

 Стъпки за реализиране на дългосрочната програма за разпореждане с общинско 

имущество и приватизация на общинските предприятия.  

 

Бюджетните насоки по отношение  политиката на разходите може да са свързани със: 

 

 Определяне на  услуги, изискващи подобряване на качеството и пътища за 

осъществяването на намерението. 

 Въвеждане на нови услуги, възникнали в съответствие с развитие на общността. 

 Елиминиране на услуги, загубили своята стойност за населението или попаднали в 

обхвата на задълженията на друго ниво от държавното управление.  

 Определяне на проекти за реализиране, които са свързани със стратегическото развитие 

на общината. 

 

Процеса на изготвяне на бюджетни насоки включва: 

 Предложения  от екипа на кмета 
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 Обсъждане на предложенията с председателите на постоянните комисии от общинския 

съвет. Съобразяване с обратните предложенияза допълнения и изменения и преработка. 

 Включване на гражданите за мнение с цел окончателното оформяне на  финансова 

рамка за подготовка на общинския бюджет. 

Формулирането на бюджетни насоки следва да се оформи в доклада на кмета. Докладът 

следва да обясни приетата стратегия на общината за разработване на бюджета. Това, което тя 

цели да се продължи, елиминира или за финансирането на какви проекти  желае да се увеличат 

приходите.  Трябва да съдържа и технически данни, за да се даде възможност на 

ръководителите от общинската администрация да разберат какви ще са инфлационните 

показатели за следващата година, какви средства за увеличение на възнагражденията са в 

наличност, както и други важни фактори, които могат да повлияят на процеса на подготовка. 

Изпращането към отговорните ръководители за изготвяне на заявките за бюджетните разходи 

става по-късно след подготовка на формулярите с необходимата първична информация.  

Тази подфаза от разработването на бюджета обикновено се подготвя от екипа на 

общинската администрация. Желателно е още на този етап да бъде включен Общинския съвет 

чрез  представителите от постоянните комисии и външните участници – граждани и 

представители на бизнеса и на НПО-та, с цел да се избягнат спорове относно определяне на 

целите, приоритетите и разпределението на разходите.    

 

13.3.. Фаза по балансиране на бюджета с оглед съотношението на приходите и 

разходите.  

 

Препоръчително е  да  се търси равновесие между приходите и разходите. Съгласно 

Закона за общинския бюджет се разрешава бюджетен дефицит до 10 на сто от приходите, 

формирани в процеса на съставянето на общинския бюджет.  Бюджетният дефицит по 

решение на общинския съвет се финансира с: емисии на ценни книжа; общински 

облигационни заеми; заеми от финансови институции; извънбюджетни средства и други 

източници. 

 

Правилното съотношение между приходи и разходи се постига чрез балансиране на 
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бюджета. Приемането на бюджет, в който разходите надвишават приходите е неприемливо без 

търсене на алтернативни източници на приходи или съкращаване на разходите. Правилният 

анализ на разходите, формулирането на приоритетите и пренасочването на средствата  към 

избраните приоритети е първата стъпка при балансирането. При нея кметът и неговия 

ръководен екип правят преглед на разходните искове и извършват необходимите промени. 

Промени, свръзани с балансиране на бюджета, могат да доведат до: 

 Установяване на необходимите разходи и елиминиране на такива, поради липса на 

важност; 

 Намаляване или отстраняване на услуги и организационни практики, които водят до 

неоправдано изразходване на средства; 

 Установяване на услуги, които се предоставят и от друга институция и разходите за тях 

са излишни; 

 Преоценяване на режийни разноски; 

 По-икономично предоставяне на услугите без намаляване на качеството им; 

 Организационни подобрения, водещи до намаляване на разходите. 

В редица случаи, въпреки добросъвестното отношение към оценката на разходите, не 

може да се стигне до балансиране на бюджета.  

Възможните източници, които би трябвало да бъдат изследвани с цел увеличаване на 

приходите съгласно закона са: 

 

 местните такси по видове, определени със закон;  

 стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество;  

 глобите за нарушения на наредбите, приети от общината;  

 неуредените със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общините на 

физически и юридически лица.  

 

Съществуващи данъци и такси 

 

Допълнителни  приходи могат да бъдат набрани от съществуващи данъци и такси, с 

предприемане на мерки от типа – разширяване на базата, увеличаване на ставките /размерите / 

или елиминиране на привилегиите и облекченията. Необходимо е тези мерки да са в рамките 
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на юридическото правомощие на местната данъчна власт. 

 

Уредени, но неприложени данъци и такси  

 

Когато са необходими нови приходи, налагането на нови данъци и такси е един от 

първите въпроси, който трябва внимателно да бъде обсъден. 

 

Извършване на засилени проверки и провеждане на дейтвия по събиране на данъците  

 

В случаите, когато местната власт събира своите данъци и такси, има възможност за 

увеличаване на финансовите проверки и усилията по събиране на данъци като средство за 

увеличаване на приходите. Когато администрирането на приходите се извършва от по-високо 

ниво на властта, може да се проведат дискусии за процедурите за подобряване на финансовите 

проверки и усилията за събиране на данъците. 

 

Налагане на наказания и глоби  

 

В случаите, когато местната власт е упълномощена да установи собствени наказания и 

глоби за закъснели плащания или неспазване на данъчните закони, може да се разгледа едно 

увеличение на тези облагания. 

 

Субсидиране между различните нива на изпълнителна власт  

 

Когато между различните нива на изпълнителна власт има възможност за специални 

безвъзмездни финансирания, то общината би могла да кандидатства, което би освободило 

други приходи за общи оперативни нужди. Едно от нещата, които следва да се имат предвид 

при тази политика е, че тя може да осигури средства за услуги, които ще е трудно да бъдат 

поддържани, ако субсидиите се прекратят по-късно. 

 

Чуждестранни предложения, донорска и друга помощ  

Общината може да проучи съществуването на  международни програми, които да 

осигуряват приходи за поддръжката на определени общински функции и/или техническа 

помощ, освобождавайки средства за заплати за други функции. Това важи особено за 
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специализирани области, като напр. защита на околната среда, за здравеопазване, образование, 

социални грижи.  Тук също следва да се има предвид, че общината трябва да търси 

възможности за самофинансиране след изчерпване на средствата по програмата. 

 

Общинска собственост 

 

Повечето общини притежават собственост като например свободна земя или 

неизползвани сгради, които биха могли да са ценни за други публични субекти или за частни 

интереси. Продажбата на подобни активи може да доведе еднократни приходи, но това  не 

може да се балансира дългосрочно бюджета. Другият начин е да се дават под наем и осигури 

по-дългосрочен алтернативен източник на приходи. Всичко това обаче изисква една сериозна 

система на събираемост на средства, за която също се изискват разходи. За да се преценят 

правилно изгодите от използването на общинската собственост като приходоизточник е 

необходимо да има предварително цялостна  стратегия за управление на общинската 

собственост, в контекста не само на приходите, но и на влиянието й върху местното 

икономическо развитие. 

 

 Заеми, включително емитиране на общински облигации  

 

Използването на заеми, в т.ч. и емитиране на общински облигации е сериозен източник 

за решаване на проблемите за приходната част на общинския бюджет. Те обаче изискват 

много задълбочени проучвания и се използват тогава, когато общината има стабилни местни 

приходи, а също така и наличие на имущество за покритието на заема. Винаги обаче трябва да 

се помни, че тези заеми се използват само за капитални вложения.      

        

13.4. Фаза по същинско съставяне на проекта: 

 

Разчетите по проекта за бюджет се съставят на основата на:  приетите от Общинския 

съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие; бюджетната 

прогноза в съответствие с общоикономическите изисквания, очертаващи параметрите на 

общинските приходи за следващите три години, предложенията на местната общност, 

направени след проведени консултации, срещи и публични обсъждания; предложения от 
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страна на кметовете на кметствата и районите и ръководителите на бюджетните звена; 

задълженията по финансиране на общинския дълг; разделянето на дейностите на местни и 

делегирани от държавата, но финансирани чрез общинските бюджети; стандартите за 

делегираните от държавата дейности; предложенията на съответните министерства за 

структурни промени в делегираните от държавата дейности при запазване самостоятелността 

на общинския бюджет; информацията от Министерство на финансите за очакваните 

постъпления от държавните трансфери по линия на цетралния бюджет; задълженията по 

национални и регионални програми и проекти. 

Различните предложения се обобщават от отдел “Бюджет и финанси”  и се изготвят 

разчетите по проекта за бюджет, които се представят на кмета.  Той има за задължение да 

представи в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и 

местните разходи, намеренията на общината за поемане на общински дълг, както и 

предложение за размера на целевата субсидия от централния бюдгет за капиталови разходи за 

съответната бюджетна година. Проектът на бюджет трябва да се основава на определените със 

Закона за държавния бюджет за съответната година укрупнени показатели за постъпленията от 

субсидии от централния бюджет, натуралните и стойностните показатели за делегираните от 

държавата дейности и да е съборзена с единната бюджетна класификация.  Добре би било да 

се изготвят различни варианти на бюджета – оптимистичен и песимистичен, като 

предварително се обсъдят различните възможности и се приеме реално изпълним бюджет. 

След съставяне на проекта на бюджет той се подлага на обсъждане от местната общност.  При 

постъпване на предложения за тях се съставя протокол, който става неразделна част към 

проекта на бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския 

съвет. 

Кметът на общината внася проекта на общинския бюджет за обсъждане в Общинския 

съвет след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за конкретната 

година. Всяка от комисиите към Общинския съвет разглежда проекта на бюджета и дава 

своето становище по него.   

Приемането на общинския бюджет следва да стане в срок до 45 дни от приемането на 

Закона за държавния бюджет,  с решение на Общинския съвет, което се утвърждава от кмета. 
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13.5. Фаза по изпълнение на бюджета. 

 

Следващата фаза след приемането на общинския бюджет е процеса по неговото 

изпълнение.  Той се регламентира от разпоредбите на глава четвърта “Изпълнение на 

общинския бюджет” от ЗОБ.  Изпълнението започва на първи януари и прключва до 31 

декември на съответната година. Работата по изпълнението се организира от кмета на 

общината съвместно с кметовете на кметства.  

Кметът притежава основни задължения по формирането на бюджета, както и по 

осигуряването на бюджетен план. 

Финансовият директор или директор на финансовия отдел от своя страна е натоварен с 

изпълнението на бюджетния процес, но същевременно оказва подкрепа на кмета и заместник 

кметовете при формулирането и администрирането на бюджета.  

 

Форми на подкрепа от страна на финансовия директор или финансовия отдел: 

 

 Осигуряват на организацията предварителен проект на бюджет с  обосновки за 

основните направления за развитие; 

 Разработват разчети за общинските приходи и общинските разходи; 

 Разработват предварителна стратегия, базираща се на адекватна на действителността 

информация ; 

  Формулират приоритетите и комуникационните стратегии пред ръководителите на 

отдели; 

  Анализират и правят преглед на бюджетните предложения - заявки; 

 

Директорите на Специализираната администрация и на съответните отдели са 

отговорни за предоставянето на услуги на гражданите в рамките на бюджетния план, приет от 

Общинския съвет.  

Общинският съвет е отговорен предимно за вземането на решения относно това кои 

приходи да бъдат увеличени и респективно какви разходи да бъдат разпределени. Освен това 

определя приоритетите, към които би трябвало да бъдат насочени по-голямата част от 
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разходите. 

 

Главни въпроси, които се обсъждат и решават от Общинския съвет: 

 

 идентифициране на ключовите проблеми и бюджетните приоритети,   

 обсъждане с общността намеренията, като се наблегне на основните проблеми и 

приоритети с цел привличане на подкрепа и участие от страна на гражданите 

 улесняване разпространението на информация и насърчаване на общуването и 

познанията по отношение на бюджетните въпроси 

 постигане на консенсус и приемане на бюджета 

 определяне на програми, политики и проекти, инициирани чрез вече приетия бюджет 

 оказване на подкрепа по отношение изпълнението на приетия бюджет чрез общинска 

нормативна уредба, решения за управлението на общинската собственост, актуализация 

на бюджета и т.н. 

Гражданите, представителите на бизнеса и на НПО –та  имат определяща роля при 

формирането на нейния бюджет. Връзката между различните участници в управлението на 

бюджетния процес се нуждае от много добра координация, за да може действията им да бъдат 

ефективни и да се постигне балансиране на различните интереси съществуващи в местната 

общност.  Препоръчително е кмета и  заместник –кметовете, а от друга страна - общинските 

съветници- да получават съдействие от експертните екипи от общинската администрация, 

както с подходяща информация, така и с експертни становища. Колкото по –ефективно е това 

съдействие толкова по-голяма ефективност се постига при управлението на местните финанси 

и бюджет. Практиката показва, че за това са необходими полагане на  усилия и създаване на 

добра организация от страна на кмета и на Председателя на общинския съвет.  

С голямо влияние в общинския бюджетен процес са също звената на данъчната 

администрация, регионалната статистика и други, които осигуряват важна информация за 

бюджетните показатели. Ето защо е добре ръководството на общината да поддържа 

системната комуникация с тях. 

 

13.6. Важни елементи от изпълнението на общинския бюджет. 
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Съществена част от изпълнението на бюджета включва събирането на собствени 

приходи, както и получаването на държавни трансфери.  

 

Приходите  са: 

 

  Собствените приходи - местни данъци, местни такси, услуги и права, предоставяни от 

общината, наеми от общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и 

неустойки; други постъпления. 

 Държавни трансфери - субсидии, субвенции, безлихвени заеми от централния бюджет 

за финансиране на разходи, включително данък върху добавената стойност, до 

възстановавянето им по одобрени проекти и програми, финансирани от Европейския 

съюз. 

Събирането на собствени приходи в общинския бюджет се осъществява от общинската 

администрация.  

Приходите в общинския бюджет, с изключение на целевите субсидии и субвенциите от 

държавния бюджет, се използват за покриване на всички разходи, одобрени с бюджета на 

общината от общинския съвет.  

При възникване на недостиг на средства за финансиране на местните дейности в 

процеса на изпълнение на общинския бюджет могат да се осигуряват заеми, включително 

емитиране на общински облигации. Решението за това се взема от Общинския съвет. Заемите 

могат да се предоставят от извънбюджетни средства и фондове на общината, банки и други 

финансови институции или други източници. Освен посочените приходи като такива трябва да 

се разбират и предложения за чуждестранна, донорска и друга помощ. 

В периода между обсъждане на политиката и подготовката на доклада на кмета за 

разработката на бюджета, предназначен за дирекциите, началниците на отдели и общинските 

предприятия, следва да се проведе проучване относно приходите през настоящата година, за 

да се получи представа за текущото състояние на приходите. 

Процедури, спазвани при прогнозиране на приходите  за предстоящата финансова 

година:  
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 планиране по отделно на всеки източник на постъпления, в т.ч. по отрасли; 

 отчитане на сезонните колебания и необичайните промени при събиране в миналото на 

средствата от всеки източник на постъпления; 

 очакване, ако е възможно, на всякакви проблеми при събирането от конкретен източник 

на постъпления; 

 консервативно планиране на всеки индивидуален източник на постъпления. 

В обстановка на все по-засилващата се финансова децентрализация и възможността 

общините самостоятелно да ги определят изисква предварителна оценка на влиянието им не 

само върху размера на приходите в положителен смисъл, но и върху  икономическото развитие 

и доходите на населението като цяло.  

Необходимо е да се разработи комуникационна стратегия с местната общност за 

осигуряване на събираемост на бюджета от местни данъци и такси. Целта е да се повиши 

мотивацията на населението за своевременно заплащане на дължимото. 

Добра практика: В община Кройдън, Лондон администрацията подготвя специален 

отчет, който се изпраща персонално до всеки данъкоплатец и който съдържа информация за 

какво са похарчени парите от бюджета на общината. Тези действия се предприемат в периода 

преди стартиране на кампанията по събиране на данъци и такси за новия период. 

Друг съществен елемент от изпълнението на бюджета е извършването на заложените в 

него разходи. 

 

Разходите са: 

 

 производителни разходи - разходите за дейностите, които предоставят услуги на 

гражданите – административни услуги, хигиенизиране, пътна настилка, 

водоснабдяване, електроснабдяване, образование, култура, здравеопазване, места за 

отдих, спорт, развлечения и други от този род;   

 поддържащи разходи - разходите за извършване на  инспектиране на дейностите, 

счетоводството и т.н.; 
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 контролни разходи - разходите за онези дейности, които имат за цел не да се свърши 

нещо, а да се предотврати случването на погрешни неща. Към тях могат да се отнесат 

тези свързани с гражданска отбрана, сигурността, реда и спокойствието на гражданите; 

 загуби - разходите за усилия, които не дават никакъв резултат. За всяка община те 

могат да бъдат различни. Обикновено трудно се признават и имат много защитници, 

които най-често ги оправдават с традиции и навици на общността . 

       

Препоръчително е да се извършва оценка на разходите, като първата стъпка е 

изпращането на писмото на кмета, изготвено въз основа на разработените и приети бюджетни 

насоки. Към него ръководителят за изготвянето на бюджета включва инструкции и 

формуляри, необходими за изпращане на разходните искове за персонал, дейности и 

оборудване. Формулярите се изготвят предварително и всяка от категориите трябва да 

включва реалните разходи поне за една от предходните години, както и текущия проект за 

разходи през настоящата година. 

 

Примерен формат за разходните искове  – Бюджет по дейности 

Отдел:                                                                                      Изготвил:  

 

Дейност:                                                                                   Одобрил: 

 

Бюджетно 

перо 

Разходи 

Предходна 

година 

Разходи 

текуща 

година 

Разходен 

иск за 

следващата 

година 

Увеличение/ 

намаление от 

текущата 

година 

Одобрени 

разходи за 

следващата 

година 

Увеличение/ 

намаление 

от иска 

Възнагражде-

ние за 

персонала 

“А” “А” “В” “В” “С” “С” 

Аргументация       

Социални 

осигуровки 

“А” “А” “В” “В” “С” “С” 

Издръжка “А” “А” “В” “В” “С” “С” 

Аргументация       

Капиталови 

разходи 

“А” “А” “В” “В” “С” “С” 

Аргументация       

 

Забележка: Такъв формуляр се изготвя, в случай че трябва да се покрият всички разходни 

статии в бюджета. Перата обозначени с “А” следва да се попълнят от Ръководителя по 
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бюджета преди да се разпространи до дирекциите, отделите или предприятията. Перата 

обозначени с “В” следва да се нанесат от ръководителите на звената заедно с 

аргументациите, а перата маркирани с “С” следва се попълват от екипа на кмета, който ще 

извърши прегледа и оценката.  
 

 

Практиката да се намаляват или увеличават разходите процентно върху всички 

дейности е погрешна. Трябва да се съобразява различната същност на разходите, а именно 

дали са поддържащи, контролни или производителни.  

Документацията, която би трябвало да се използва при оценката на разходите са 

разходните искове. Следва да се извършва и предварителния избор на структурата на услугите 

в контекста на бюджетните насоки. Прегледът и оценките се извършва от екипа на кмета и 

ръководителя по бюджета. Значително по-правилни могат да бъдат изводите и решенията от 

прегледа и оценките ако към групата на общинската администрация се включат, както 

представители от вторичните разпоредители с бюджета, така и общински съветници от 

постоянните комисии. Тяхното включване е в състояние да създаде предварителна нагласа за 

приемането с консенсус на разходната част на общинския бюджет на по-късен етап. 

 

12.4. Приключване и отчитане на общинския бюджет.  

 

От започване на изпълнението на общинския бюджет до неговото приключване кметът 

на общината изготвя периодични отчети за състоянието на бюджета. През този период се 

извършва както вътрешен, така и външен контрол по изпълнението на бюджета. Вътрешният 

контрол се осъществява от специализирано звено, отдел, дирекция или финансов контрольор, 

като за различните общини наименованието е различно. В резултат от вътрешния контрол се 

изготвят доклади за резултатите от контрола. Външният контрол се осъществява от Сметната 

палата. 

След приключване на бюджета кметът изготвя годишен отчет за изпълнението му и го 

представя на местната общност за публично обсъждане, след което се внася в общинския 

съвет. Там той се разглежда и приема от общинските съветници. Приетият годишен отчет се 

предоставя за проверка в Сметната палата, която извършва одит, изготвя доклад и приема и 

заверява годишния отчет на общината. Приетият и заверен от Сметната палата отчет на 
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изпълнението на общинския бюджет се представя за сведение в Министерството на 

финансите. Приключването и отчитането е последният етап от процеса на приемане и 

изпълнение на общинския бюджет. Чрез него може да се проследи дали заложеното в 

общинския бюджет под формата на приходи и разходи е изпълнено в края на бюджетната 

година, която съвпада с края на календарната.  

Доброто планиране в началото води до добро изпълнение на общинския бюджет, за 

което извод може да се направи след неговото приключване и отчитане. 

 

        Приложение №1 Списък на използваните съкращения 

 

УЧР    Управление на човешките ресурси 

ОПАК   Оперативна програма „Административен капацитет" 

ОП    Оперативна програма 

ЕК   Европейска комисия 

ЕС   Европейски съюз 

УО    Управителен орган 

СФУК -   Система за финансово управление и контрол 

ИСУН     Информационна система за управление и наблюдение към УО по ОП 

НПО   Неправителствена организация 

 

 

 

Приложение №2 Нормативна уредба, уреждаща управлението и развитието на човешките 

ресурси 

 Конституция на Република България 

 Административно-процесуален кодекс /АПК/ 

 Наказателен кодекс  /НК/ 

 Кодекс на труда /КТ/ 

 Закон за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/  

 Закона за администрацията /ЗА/ 

 Закон за държавния служител /ЗДСл/ 

 Закон за уреждане на колективните трудови спорове  

 Наредбата за служебното положение на държавните служители 

 Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители 

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата 

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация 

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация 
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 Наредба № 4 за необходимите документи за сключване на трудов договор 

 НАРЕДБА за длъжностните характеристики на държавните служители 

 Класификатор на длъжностите в администрацията 

 Устройствен правилник на Общинска администрация – Батак /УПОА/ 

 Правилник за вътрешния трудов ред в Община Батак/ПВТР/ 

 Етичен кодекс на Община Батак 

 Харта на клиента на Община Батак 

 Други подзаконови нормативни актове, регламентиращи трудовите и служебните правоотношения 

Приложение №3 Нормативна база, определяща управлението на местните финанси и 

бюджет 

 

 

Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

Закон за устройството на държавния бюджет; 

Закон за общинските бюджети; 

Закон за местните данъци и такси; 

Закон за общинската собственост; 

Закон за облагане доходите на физическите лица; 

Закона за корпоративното подоходно облагане; 

Закон за регионалното развитие; 

Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година; 

Наредбите на общинския съвет в областта на финансовото управление.  

 


