
 

Проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” с 

бенефициент община Батак, се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

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

 

Наръчник за въвеждащо 

обучение 

на новоназначени служители в 

Общинска администрация  

Батак 

/ПРОЕКТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ДЗЗД „Обединени бизнес и правни консутанти"  
 

 

 

 

 

 

 



 

Проект “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” с 

бенефициент община Батак, се  осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

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

 

І.Въведение 

 

 

Наръчникът за въвеждащо обучение в структурата на Общинска администрация Батак е 
предназначен за всеки новопостъпил служител. Целта му е да бъде ваш помощник в 
процеса на ориентиране и адаптиране в работата. В Общинска администрация Батак 
трябва да функционира програма за въвеждане на новоназначени служители. Това е един 
последователен процес, който включва задължителни обучения и първоначални 
инструктажи, както и позволява създаването на адаптирани програми за въвеждащо 
обучение в зависимост от специфичните нужди и особености на различните типове 
структури в общинската администрация. През този период служителят ще придобие 
разбиране за ролята и отговорността на заеманата от него длъжност в общия работен 
процес с оглед реализирането на целите. Наред с това ще получи необходимата му 
информация, за да се адаптира по-бързо към новото си работно място и да изпълнявате 
успешно задълженията си. 
След като сте прочели наръчника ще сте научили повече за: ценностите на общинската 

администрация, структурата, дейността и ръководителите на етапите от процеса по 

управление изпълнението и кариерата, а също ще получи допълнителна и полезна за него 

информация. 
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II. Ценности на общинската администрация Батак  

 

Основните ценности, към които трябва да се придържа всеки един служител в общинската 
администрация и които трябва да е заемат водеща роля в ежедневната му работа са: 

Законност 
 

Лоялност 
^                                                                            

 Честност 

                                                                      

Безпристрастност Политическа 
неутралност 

 

 

Отговорност Отчетност 
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Наред с това, за да бъдат успешни на работното си място служителите в общинска 
администрация Батак следва да спазват следните принципи: 

• „С действията си повишава доверието в общината и издига нейния имидж" 

• „Познава, спазва и прилага законите" 

• „Олицетворява общината- любезен, възпитан, приветлив" 

• „Поддържа, развива и доказва ежедневно професионализма и компетентността си" 

• „Обслужва безпристрастно, честно и с уважение към всеки" 

• „Работи бързо, ефективно и качествено" 

• „Не използва служебното си положение за лични облаги" 

• „Декларира конфликтите на интереси и осигурява прозрачност в действията си" 

• „Отворен е за препоръките на гражданското общество и се съобразява с тях" 

„Дава личен пример със своето поведение и с отношението към колегите си” 

 

III. Структура, функции и управление на 

администрацията  

Тук следва да се включите информация за: 

• историята на община Батак - година на създаването, интересни факти или събития 
свързани с историята и пр. 

• дейността на община Батак, ролята и функциите, които изпълнява в структура на 

ОА 

• организационната структура - набор от отделните елементи на организацията 
(звена, 
персонал и пр.), връзките и отношенията между тях, както и нейното 
графичнопредставяне. 

• списък на дирекции и отдели в община Батак  
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• големината на община Батак от гледна точка на брой служители, кратко представяне 
на ръководителите на администрацията и звеното, в които постъпва служителят-
биографични данни и снимки. 

IV. Практическо въведение в работата 

 

По време на неговото практическо въведение в работата ще му помагат отговорникът 
по въвеждането ви и прекият ви ръководител (в случай, че са двама различни 
служители). Към тях можете да се обръща за всички въпроси, касаещи работния 
процес, административните процедури, вътрешноорганизационния ред на общината и 
др. При необходимост от допълнително съдействие те ще го насочат към съответните 
компетентни колеги/ звена. 

V. Управление на изпълнението и кариерата 

 

Тук е необходимо да опишете накратко основните стъпки от процеса на 
разработване, одобряване и изпълнение на програмите за кариерно развитие, а именно: 

• разработване на личен работен план (кога, от кой) 

• одобряване на плана (кога, от кой) 

• отговорници за изпълнението на работния план 

• етапи на изпълнение на работния план 

• оценка на постигнатите резултати  

• критерии за оценка за преминаване от една позиция на следващата - необходимо е 
да бъдат конкретни, точни, ясни и определени за всяко едно от нивата, като 
например: 

 

- оценка от годишна атестация 

- ранг 

- години стаж на конкретната позиция 

- особени постижения през годината 
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VI. Полезна информация 

 

 

 

В тази част на наръчника сме включили информация, която би ви била полезна за 
по-бързото ви и по-ефективно запознаване и адаптиране към работното място. 

Тук можете да включите: 

• списък с основни документи и закони, с които новопостъпилият служител трябва да 
се запознае. 

• вътрешни   нормативни   документи   на   съответната   общинска административна   
структура  - наредби, правилници, решения и др. 

• административни процедури като: правила при изплащане за заплата, 
допълнително възнаграждение, възможности за обучение, право на ползване на 
отпуск, болнични, разходи за командировка, почивни бази на разположение на 
служителите (ако има такива) 

• основни  дирекции/ звена в  административната структура и  кратко  описание  
на функциите им както и име на служител за контакт, като например: 

 

• справочник с вътрешни телефонни номера и и-мейли 

• списък с полезни и често използвани линкове 
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VII. Приложение 
 

 Кратък речник на използваните термини 

 
Атестация  Процес на оценка на трудовото представяне на служителя на база 

предварително определени критерии, отговарящи на заеманата от него 
позиция. Атестацията протича на два етапа - междинна среща (на 6 
месеца) и заключителна атестационна среща  

Въвеждане на 
новоназначени 

служители  

Процес на запознаване на новоназначените служители със структурата на 
администрацията, спецификата на работа за конкретната длъжност и 
придобиване на знания и умения за нейното ефективно изпълнение.  

Кариерна пътека  Последователността от кариерни стъпки, които служителят може да 
измине в дадена администрация  

Личен работен план  Формуляр, който всеки служител попълва. В него се задават неговите 
работни цели, цели по длъжността характеристика, както и цели на база 
компетентности , както и измерители за тяхното изпълнение. Личният 
работен план служи за основа при протичането на атестационния процес  

Отговорник по 
въвеждането  

Служител в администрацията, който отговаря за въвеждането в работа на 
новоназначения служител (не е задължително да бъде прекият му 
ръководител)  

Пряк ръководител  Служителят в администрацията, под чието пряко ръководство се 
намирате  

 

 
 

 

 


