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I.Въведение  

Стратегията за организационно развитие на община Батак е разработена в рамките на изпълнение 

на 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. 

 

При разработката на Стратегия за организационно развитие на община Батак са взети под внимание 

следните документи и обработена информация: 

 Стратегия за развитие на държавната администрация „Работим за хората“ 2014 – 2020 г. 

 План за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за 

 периода 2014 – 2015 г. 

 Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 

 Анкетиране проведено сред служителите и ръководните кадри на общинска администрация 

Батак 

 Общински план за развитие на община Батак 2014-2020г. 

 Препоръки от изготвен функционален анализ на всички структури и дейности на общинската 

администрация в община Батак чрез Единната методология за провеждане на функционален 

анализ на държавната администрация  

 Идентифицирани добри европейски практики за организационно развитие и управление на 

човешките ресурси 
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II.Идентифицирани потребности 

 

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. 

В Общинския план за развитие  на община Батак 2014-2020 е отделено специално внимание на 

Административния капацитет. Застъпена  е темата и за гражданските организации, действащи на 

територията на общината, с оглед потенциала за реализирането на партньорства. Разгледана е и 

темата за повишаване на междуобщинското сътрудничество в идентифициране на общи 

потребности и изпълнение на съвместни проекти в контекста на съчетаване на наличните ресурси. 

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

възможности за активна комуникация и диалог, както вътре в администрацията, така и с местната 

общност. В хода на проведения функционален анализ на всички структури и дейности на 

общинската администрация чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ на 

държавната администрация се установиха 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 
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• 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 

 Консултиране на политики в областта на човешките ресурси 

 

III. 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. 

При формулиране на мисията е взет под внимание Общински план за развитие на община Батак 

2014-2020 в раздела, свързан с Описание на необходимите действия за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на информация и публичност. Застъпените теми относно активния 

диалог, обмен на идеи и координирани действия с всички заинтересовани страни са в основата на 

успешното стратегическо планиране и гаранция за подкрепа при изпълнението им. 
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IV.  Визия  

 

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 

 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 

 

V. Принципи 

 

Настоящата Стратегия за организационно развитие на община Батак се основава на приложимите 

принципи за добро управление на местно ниво от “Стратегията за иновации и добро управление на 

местно ниво” на Съвета на Европа, а именно: 

• Отзивчивост – за осигуряване на непрекъснато посрещане на нуждите и законно 

обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти 

• Ефикасност и ефективност - за гарантиране постигането на целите чрез оптимално 

използване на наличните ресурси 

• Откритост и прозрачност – за осигуряване на обществен достъп до информация  и 

улесняване на разбирането за това как се решават обществено значимите въпроси 

• Върховенство на закона - за гарантиране  на честност, безпристрастност и предсказуемост 
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• Етично поведение - за гарантиране, че общественият интерес е поставен над личните 

интереси 

• Компетентност и капацитет – за гарантиране, че служителите са в състояние да изпълняват 

своите задължения 

• Иновации и отвореност за промени – за гарантиране, че се извлича практическа полза от 

въвеждането на нови решения и добри практики 

• Устойчивост и дългосрочна ориентация – за взимане под внимание на интересите на 

бъдещите поколения 

• Човешки права, културно разнообразие и социално единство –  зачитане на  човешкото 

достойнство и недопускане прояви на дискриминация 

• Отчетност, за да се гарантира, че избираемите представители на властта и общинските 

служители поемат и носят отговорност за своите действия. 

 

 

 

VI. Обща характеристика на община Батак.  

 

Общината е разположена в Западните Родопи на територия 667 кв. км, представляваща 15% от 

общата площ на Пазарджишка област. 90% от територията й е заета от гори. Батак е разположен на 

1036 м надморска височина в долината по двата бряга на Стара река. Заобиколен е от всички страни 

с хълмове (100-200 м над равнището му), а над тях се издигат върховете на Баташката планина, 

която на запад граничи с Чепинска река, на юг - с Доспатска река и яз. Доспат, на изток - с река Въча, 

и на север - с Тракийската низина. 

Община Батак обхваща 3 населени места – гр. Батак, с. Нова махала и с. Фотиново. Тя е най-голямата 

по територия в Пазарджишка област. Пътната мрежа в община Батак е сравнително добре 

изградена. Съществува пътна връзка между трите й населени места – Батак, Нова махала и 

Фотиново. Транспортната инфраструктура на Батак и курорта «Язовир Батак» е свързана с 

международната автомагистрала “Тракия”, част от Паневропейски транспортен коридор 8 и отстои 

на 40 км от нея.  
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При последното преброяване през 2011г. община Батак има население, наброяващо 6942 жители. 

Населението на община Батак се разделя по населени места, както следва: гр. Батак – 3581 жители, 

с. Нова махала – 2618 и с. Фотиново – 743 жители. В сравнение с данните от преброяването през 

2002г. (7050 жители) се вижда, че към момента населението в общината е намаляло с 558 жители 

или с 7,9%.  

Увеличава се относителния дял на населението в нетрудоспособна възраст. Процентът на 

безработица продължава да е висок, и през 2012 г. за областта Пазарджик е 21,7%. 

Историческият преглед сочи, че икономическото развитие на Батак има своите традиции в областа 

на дърводобива и дървопреработването. На територията на общината са разположени пет 

държавни лесничейства и частни дървопреработвателни работилници, осигуряващи препитание на 

голяма част от населението. Развиват се шивашката и енергийната промишленост. През 1959 год. е 

открит Баташкият водносилов път - сложен хидротехнически енергиен комплекс, който включва 

язовир и три ВЕЦ – а с обща мощност 220 000 киловата. 

Към момента на територията на община Батак има 145 предприятия. Отрасловата структура по 

заетост на населението в общината е с приоритет на селското и горското стопанство, туризъм, 

промишленост, енергетика.  

Възможностите за развитие на туризма са нереализиран потенциал за общинската икономика. 

Комбинацията от красива и разнообразна природа, добри климатични условия, хилядолетно 

културно-историческо наследство, добра транспортна свъраност, близост до областни центове –

Пловдив, Пазарджик, са предпоставка за създаването на атрактивни туристически продукти. 

С режим на сезонно или временно пребиваване през летния период и през почивните дни са 

обособеният курортен комплекс „Язовир Батак”, редица почивни бази около язовирите: „Голям 

Беглик”, „Беглика”, „Широка поляна” и зоните за отдих в местностите „Куртлуджа”, „Станков чарк” и 

др. Предвид съществуващата инфраструктура броят на туристите в района на „Язовир Батак” все 

още е относително най-голям в сравнение с останалите курортни местности в общината.  

 

VII. Анализ на състоянието на общинската администрация. Структура на общината. Образователното 

ниво на човешките ресурси. 

 

Община Батак се ръководи от кмета, който е едноличен орган на изпълнителната власт. Съгласно 

устройствения правилник на община Батак кметът на общината е първостепенен разпоредител с 
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бюджетните кредити, представлява и ръководи общината. Също така, той назначава за срока на 

мандата си заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската 

администрация (две позиции). В състава на община Батак влизат следните кметства: град Батак, 

село Нова Махала и с. Фотиново. 

Администрацията в община Батак е разделена на обща и специализирана. Общата администрация 

подпомага осъществяването на правомощията на кмета, като ръководител на администрацията. 

Специализираната подпомага осъществяването на правомощията на кмета на общината, свързани с 

неговата компетентност. Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни 

служители и служители по трудово правоотношение. Длъжностното разписание се утвърждава от 

кмета на общината.  

На пряко подчинение на кмета e секретарят на общината, който се назначава и освобождава от 

кмета. Общата администрация е организирана в дирекция «Обща администрация» и отдели и 

звена. 
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Таблица за минималните изисквания за заеманата длъжност за служители на служебно и трудово 

правоотношение 

 

Наименование на длъжност Минимални изисквания 

Образование Ранг Опит 

КМЕТ    

Заместник-кмет Батак магистър   

Заместник-кмет Батак магистър   

Администрация    

Секретар магистър III младши 4 години 

Дирекция «Обща администрация»    

Директор  магистър III младши 4 години 

Звено «Местни приходи»    

Главен експерт «Приходи» бакалавър   

Ст. Счетоводител «Приходи» бакалавър   

Специалист «Касиер-събирач» средно   

Отдел „Бюджет и финанси“ 

 
   

Началник отдел, Главен 

счетоводител 
бакалавър III младши 4 години 

Старши счетоводител “Финанси“ бакалавър   

Старши счетоводител «Финанси и 

бюджет“ 
бакалавър   

Старши счетоводител “Финанси“ бакалавър   
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Старши счетоводител “Касиер“ бакалавър   

Отдел “Административно 

обслужване” 
   

Главен есперт “Прот. и връзки с 

обществеността” 
бакалавър   

Главен специалист 

“Административно обслужване” 
средно   

Главен специалист “ГРАО” средно   

Главен специалист “Деловодство” средно   

Главен специалист “Деловодство” средно   

Мл. Експ. «Комплексно 

административно обслужване» 
средно   

Главен специалист “Човешки 

ресурси и архив” 
средно   

Младши експерт “Общински съвет” бакалавър   

Дирекция «Специализирана 

администрация» 
   

Директор магистър III младши 4 години 

Главен инспектор “ОМП, Гр.З. и 

сигурност” 
бакалавър   

Отдел «Кадастър, регулация и 

строителен контрол» 
   

Главен архитект - нач. отдел магистър IV младши 3 години 

Младши експерт “Кадастър” бакалавър   

Главен специалист “Кадастър и 

регулация” 
средно   

Старши експерт “Кадастър и бакалавър   
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регулация” 

Главен спец. “Инвест. надзор и 

строит. контрол 
средно   

Главен специалист “ЗУТ” средно   

Главен специалист “Инспектор 

курорт” 
средно   

Отдел “Общинска собственост, 

стопански дейности” 
   

Главен юрисконсулт магистър   

Главен експерт “Общ. собст. и жил. 

политика” 
бакалавър   

Главен специалист “Категоризация и 

лицензиране” 
средно   

Главен експерт “Екология, 

земеделие и гори” 
бакалавър   

Главен специалист “Общ. Пазари и 

чистота” 
средно   

Старши специалист 

«Информационно обслужване и 

призовкар» 

средно   

Главен експерт «Системен 

администратор» 
бакалавър   

Шофьор-маханик Средно   

Шофьор-снабдител средно   

Чистач Средно   

Чистач средно   

Огняр-поддръжка средно   
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Отдел “Европейски политики, 

образование и култура” 
   

Началник отдел бакалавър III младши 4 години 

Младши  експерт “Устойчиво 

развитие и програми” 
бакалавър   

Старши специалист “Програми и 

заетост” 
средно   

Младши експерт “Еврофондове” бакалавър   

Главен експерт  “Образование, 

култура и спорт” 
   

Главен специалист “Финансово-

икон. дейности” 
средно  1 година 

Младши експерт «Обществени 

поръчки» 
бакалавър   

Кмет Нова махала    

Младши експерт “Административно 

обслужване” 
бакалавър  1 година 

Главен специалист “Финанси” средно  1 година 

Главен специалист “ГРАО” средно  1 година 

Главен специалист “УТС” средно  1 година 

Шофьор средно   

Кмет Фотиново    

Главен специалист “Финанси” Средно  1 година 

Главен специалист “УТС и 

деловодител” 
средно  1 година 

Главен специалист “Касиер и ГРАО” средно  1 година 

Забележка: Колоната ранг е попълнена само за служителите на служебно правоотношение.  
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Графично представяне на структурата на общинската администрация 
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Общият брой работещи в двете дирекции и звена е 59 бр., от които: 

 с висше образование, образователна степен магистър - 21 бр.  

 степен бакалавър - 12 бр.  

 със средно образование- 26 бр. 

 

През последните 3 години са проведени следните общи и специализирани обучения, както следва: 

По проект А 10-13-1/22.02.2012 „Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и 

актуализация на политики”: 

Проведено съпътстващо обучение на общински служители на тема „Стратегическо планиране - 

взаимодействие, методи и добри практики” с цел повишаване капацитета на служителите от 

общинската администрация, чрез обучение. 

Обобщени резултати:  

 Проведено обучение на 50 служители от общинската администрация за механизмите за 

вътрешна и външна координация  

 Проведено обучение на 50 служители от общинската администрация, за работа с 

изготвените документи по проекта  

 Проведени тестове на обучените служители по модул 1 и модул 2 

 Проведена дискусия за запознаване на служителите с най-често допусканите грешки от теста 

 

Проект: А 12-22-164/11.04.2013 „Ефективни и компетентни човешки ресурси в община Батак, чрез 

обучение”. 

В изпълнение на проекта са проведени следните обучения: 

16 и 17 юли 2013г. - Първо обучение по ПР-4 „Административна стилистика”. На обучението са 

взели участие четирима представители на общинска администрация, както следва: главен експерт  

протокол и връзки с обществеността, гл. специалист ТСУ, гл. счетоводител и мл. експ. Еврофондове.  
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08 и 09 август 2013г. - Второ обучение по ЧР-2 „Управление и оценка на изпълнението”.На 

обучението са взели участие трима служители на общинска администрация, както следва: директор 

дирекция ОА; системен администратор и гл. специалист ТСУ.  

28 и 29 октомври 2013г. - Трето обучение по ФС-4 „Вътрешен и външен одит” На обучението са 

взели участие осем служители на общинска администрация. За проведеното обучение всички 

служители са получили сертификат. 

30 и 31 октомври  2013г. - Четвърто обучение ФС-3 на тема: “Новите моменти при извършването на 

одитите за съответствие на финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови 

отчети на бюджетните предприятия”. На обучението са взели участие шест служители на общинска 

администрация имащи отношение към темата. За проведеното обучение всеки от служителите е 

получил удостоверение за завършен курс на обучение. 

На 12 и 13 декември 2013 г. - Курс на обучение по ИТО-9 “Електронни таблици с MS Excel за 

напреднали. На обучението са взели участие десет служители на общинска администрация заявили 

предварително желание. За проведеното обучение всеки от служителите е получил удостоверение 

за завършен курс на обучение. 

На 16 и 17.01.2014 г. - Курс на обучение по ЧР-2 „Управление и оценка на изпълнението”. На 

обучението са присъствали трима служители на общинска администрация. 

На 07.02.2014 г. - Базов курс по презентационни умения Power Point (ИТО-11). На обучението са 

присъствали четирима служители. 

На 20.03.2014 г. – Курс на обучение по ИТО-23 (Обмяна на данни между Word и Excel). На курса са 

присъствали петима служители на общинска администрация, като същите  успешно са преминали 

курса на обучение. 

Обобщени резултати:  

 Обучени служители – 43 бр. 

 Получени сертификати – 43 бр.  

 

Проведени обучения на тема: „Изграждане, управление, развитие и работа в екип”; Ефективни 

механизми и добри практики при провеждане на вътрешна и външна координация в и между 

структурите на държавната администрации”. 
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Обобщени резултати: 

 Обучени и сертифицирани 37 служители на тема „Изграждане, управление, развитие и 

работа в екип”  

 Обучени и сертифицирани 18 служители на тема „Ефективни механизми и добри практики 

при провеждане на вътрешна и външна координация в и между структурите на държавната 

администрация” 

 Проведени тестове и издадени сертификати на преминалите курса на обучение 

Обученията са проведени в условията на интерактивната образователна среда, която се утвърждава 

все повече в съвременното обучение в съответствие с актуалните образователни тенденции за: 

 Изместване центъра на тежестта от даването на знания в готов вид към тяхното 

самостоятелно овладяване чрез ново познание, нова дейност, ново общуване 

 Култура на учене чрез нова теория за субекта на основата на многоаспектни контакти със 

средата и включване в единство на продуктите и механизмите на мислене и дейност 

 

VIII. Релеваност на функциите на администрацията към общите и към специализираните 

правомощия на кмета 

Проведеният функционален анализ показва, че има частично обезпечение на общите правомощия 

на кмета на Община Батак чрез функциите на общата администрация. Правомощията по Закона за 

администрацията са разпределени балансирано между задълженията на звената в състава на 

общата администрация, което е направено при съобразяване с числеността на звената и съответно 

натовареността на служителите. 

Таблица за анализ на релевантността на функциите на Дирекция „Обща администрация“ към 
правомощията на кмета на община Батак като ръководител на административната структура 
Административн 
 

област Служители от общата администрация 

Канцелария Липсва 

Човешки ресурси Гл. специалист „Човешки ресурси и архив” 

Финансово-стопански 
дейности 

Главен специалист 

Управление на 
собствеността 

Липсва 

Управление при  
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отбранително-
мобилизационна 

подготовка 

Липсва 

Правни дейности Липсва 

Административно 
обслужване 

Главен специалист „ГРАО” 
 

Информационно 
обслужване и 

технологии 

 
Главен експерт 

Връзки с 
обществеността 

Главен експерт 

Протокол Главен експерт 

 

Проведеният функционален анализ показва, че въпреки сравнително доброто обезпечаване на 

правомощията на Кмета, функциите на специализираната администрация не са ясно дефинирани, 

съобразно конкретните политики. Общото им формулиране в Устройствения правилник води до 

липса на отчетливост на отделните функции, което рефлектира върху тяхното възлагане. 

Длъжностните характеристики допълнително усложняват това, като не отговарят на Длъжностното 

разписание, Устройствения правилник и Органиграмата. Всичко това води до извода за необходими 

интервенции. 

 

Таблица за анализ на релевантността на функциите на звената от Дирекция „Специализирана 

администрация“ към специалните правомощия на кмета на община Батак 

 

Област на политика 

Отдел "Кадастър, 
регулация и 
строителен 

контрол" 

Отдел „Общинска 
собственост,стопански 

дейности” 

Отдел „Европейски 
политики, образование и 

култура” 
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Област на политика 1 
Общинско имущество, 
общински 
предприятия, 
общински финанси, 
данъци и такси, 
общинска 
администрация 

   

Област политика 2 
Устройство и развитие 
на територията на 
общината и на 
населените места в нея 

   

Област на политика 3 
Образование 

   

Област на политика  4 
Здравеопазване 
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Област на политика 5 
Култура 

   

Област на политика 6 

Благоустрояване и 
комунални дейности 

   

Област на политика 7 
Социални услуги. 

   

Област на политика 8 

Опазване на околната 
среда и рационалното 
използване на 
природните ресурси 

   

Област на политика 9 

Поддържане и 
опазване на културни, 
исторически и 
архитектурни 
паметници 

   



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “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 

 

 

Област на политика 10 

Развитие на спорта, 

отдиха и туризма 

   

 
 

 

 

IX.Стратегическа цел 

Модерна, ефективна и ефикасна общинска администрация чрез повишен административен капацитет, 

ползване на високотехнологични решения, иновации и партньорства в интерес на местната общност. 

 

X. Приоритети и подприоритети.  

Приоритетите и специфичните цели в рамките на настоящата стратегия са определени на база 

идентифицираните области и направени предложения за промени в администрацията, посочени в 

доклада от проведения функционален анализ на всички структури и дейности на общинската 

администрация в община Батак чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ 

на държавната администрация ,изготвените препоръки, както и Общинския план за развитие 2014-

2020г.. 

 

Дейностите по Стратегията за организационно развитие 2014-2020г. са определени в следните 4 

приоритета: 

 

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. 
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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 организации чрез възприемане на 

добри практики и иновативни подходи в управлението на администрации и човешките ресурси. 

 

 

Приоритет №1. Подобряване качеството на предоставяните публични услуги чрез организация на 

общинската администрация, ориентирана към задоволяване потребностите на гражданите, бизнеса и 

структурите на гражданското общество. 

 

В рамките на Приоритет №1 се предвижда реализирането на следните дейности и мерки: 

 

Подприоритет 1. Постигане на релевантна и адаптивна структура на администрацията. 

С оглед извършения функционален анализ предстои оптимизация на администрацията, което да 

отговаря най-пълно и адекватно на констатираното състояние и препоръките за недопускане на 

покриващи се функции.  

 

Подприоритет 2. Оптимизация на вътрешните нормативни актове и процедури по предоставяне на 

услуги, с оглед постигане на бързина, намаляване на разходите и повишаване удовлетвореността на 

местната общност. 

Установена е потребност от  оптимизация на съществуващите процедури по предоставяне на 

административни услуги с цел съкръщаване на сроковете за предоставянето им, намаляване 

времето и разходите за работа с администрацията. 

 

Подприоритет 3. Установяване на интегриран подход при разработка на стратегически документи и 

нормативни актове. 



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “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 

 

 

Необходимо е да се избегнат слабостите при разработването на стратегически документи и 

нормативни актове, които не кореспондират помежду си и създават предпоставка за дублиране на 

функции и отговорници. С цел постигане на процесуална икономия би следвало при разработката 

на стратегическите документи да се вземе под внимание съществуващата вътрешна нормативна 

уредба и необходимостта от хармонизация за постигане на единни и по-малко по обем нормативни 

правила. Последователното прилагане на Вътрешните правила за мониторонг и контрол върху 

изпълнението на стратегическите документи са допълнителен превантивен инструмент при 

ограничаване на възможните рискове, които биха повлияли негативно на поставените цели.  

 

Подприоритет 4.  Целеполагане извършено при спазване техниката на „СМАРТ целите“, при която при 

определянето на целите се съблюдава те да бъдат едновременно специфични, измерими, 

постижими, реалистични и ориентирани във времето. 

Броят цели, които се поставят зависи от служителя и от ръководителя, както и от планираната за 

звеното дейност. Препоръчителният им брой е  между 4 и 6. 

Когато се поставят целите и задачите е важно да се имат предвид ценностите на организацията. 

Именно поради това, част от обсъждането трябва да е насочено към това да се помисли каква 

посока се поема при изпълняването им от гледна точка на поддържането на тези ценности, а не 

само самите задачи. 

 

Подприоритет 5. Подобряване на вътрешната комуникация в администрацията.  

 

Идентифицирана е необходимостта от повишаване на вътрешната комуникация на всички нива в 

администрацията. Необходимо е въвеждането на общи срещи, на които трябва да се обсъждат 

поставените цели, междинният статус на изпълнението и постигнатите резултати. Утвърждаването 

на диалогични подходи между лицата, ангажирани с ръководни функции и експертите ще доведе до 

повишаване на мотивацията, разнообразяване на възможните решения, провокиране на креативни 

концепции, повишаване на личната  отговорност, утвърждаване на прозрачни модели за вземане на 

управленски решения. 
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Подприоритет 6. Изготвяне на комуникационна стратегия за работа с местната общност, подобряване 

на комуникационните умения на ръководителите и развитие на умения за повишаване активността на 

заинтересованите страни 

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. 

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 вътрешно-организационните процеси. 

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

правилници и други документи отговорности, задължения 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. Това не може да стане от само себе си. 

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 обучение според конкретните организационни цели, нужди, и време 

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

служителите. Целят този процес трябва да стане вътре в организацията с участието и ангажирането 

на съответните ръководители. 

Подприоритет 7. Въвеждане на резултатно ориентиран общински бюджет 

Планирането и изпълнението на общинския бюджет трябва да се извършва на базата на програми, 

насочени към постигане на конкретни резултати.  

 

Подприоритет 8. Създаване на интегрирана система за полагане на целите и конкретизирането им от 

по-високите към по-ниските нива. 

Необходимо е да се постигне интегритет за полагане на целите във всички нива на администрацията 

при спазване принципа на субординация. 
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Подприоритет 9. Внедряване на механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките 

ресурси в администрацията 

 

Подобреното планиране на човешките ресурси в количествен и качествен аспект ще доведе до 

необходимата яснота, свързана с потребностите на общинската администрация съобразно 

заложените стратегически цели и приоритети.  

 

Подприоритет 10. Оптимизация на дейността на общински информационен център в община Батак. 

 

Общинският информационен център трябва да разнообрази и обогати дейността си с оглед 

задоволяване интересите на живущите в района и гостите на общината. Дейността му следва да се 

ориентира изключително много към развитието и популяризирането на нови туристически продукти 

и постигане на интегритет между тях, създаване на положителен имидж на дестинацията и 

възможностите за изграждане на публично-частни партньорства за социално-икономически растеж. 

Подприоритет 11. Аутсорсването на някои дейности/услуги 

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 

• 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 
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• Организационно проектиране 

• HR изследвания, развитие, анализи  

• Изследване и трансфер на добри практики 

 

 

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

работа на администрацията и въвеждане на електронни услуги в полза на местната общност. 

 

В рамките на Приоритет №2 се предвижда реализирането на следните дейности и мерки: 

 

Подприоритет 1. Развитие на електронното управление.  

Необходимо е да се въведе предоставянето на услуги, съобразно разпоредбите на чл. 8, ал. 1 от 

ЗЕУ, които са стандартизирани, унифицирани, прозрачни и отнемащи по-малко време на 

потребителите. С предприемането на действие за постигането на тези цели ще се повиши 

качеството на предоставяните публични услуги, ще се намали дублирането на предоставяната 

информация, както и времето и разходите за работа. 

 

Подприоритет 2. Подобряване на материалната база в общинската администрация за бързина и 

икономичност на работните процеси 

Материалната база в община Батак има нужда от обновяване и привеждане в съответствие с 

изискванията на развитие на електронното управление. Липсва както модерна техника, така и 

подходящ софтуер, който да може да отговори адекватно на нуждите за въвеждане на електронни 

услуги за гражданите и бизнеса. 

 

Подприоритет 3.  Обновяване на официалната интернет страница на община Батак, съобразно 

организационното развитие на общината и предоставянето на електронни административни услуги. 

Официалната интернет страница следва да се обновява паралелно с развитие на електронното 

управление. Необходимо е да се предложи достатъчно информация както за служителите, така и за 
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външните потребители, които да се запознават с всички нови възможности и  функционалности, 

които подобряват организацията на работа и пестят както външни, така и вътрешни ресурси. 

 

Приоритет №3. Повишаване мотивацията, творческата активност и професионалния капацитет на 

служителите от общинската администрация с ориентираност към постигане на цели и резултати. 

 

В рамките на Приоритет 3 се предвижда реализирането на следните дейности и мерки: 

 

Подприоритет 1. Организиране на вътрешна процедура за избор на „Служител на месеца“. 

 

Повишаване на мотивацията ще се извършва, както в подобряване на възможностите за кариерно 

развитие, така и с публично оповестяване на добри резултати на служители пред местната общност. 

 

Определянето на „Служител на месеца“ и „Служител на годината“, въвеждането на подходящи 

материални стимули и публичното оповестяване на резултатите пред местната общност са 

възможност за повишаване на мотивацията на служителите чрез оценка на значимостта на 

изпълняваната длъжност и приноса за общинската структура и жителите на общината. 

 

Подприоритет 2. Планиране на общи и специализирани обучения на служителите в общинската 

администрация. 

В отговор на идентифицираните потребности се предвижда изработването на система за общи и 

специализирани обучения както за изграждане на висок професионален капацитет, така и в отговор 

на  необходимостта от предприемане на адекватни и продължаващи мерки за организационното 

развитие на общинската администрация. 

 

Подприоритет 3. Обучение за  въвеждане на менторство, коучинг, настойничество, медиация в 

работата на администрацията. 
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Въвеждането на добри и установени в работата на европейската администрация  практики би дало 

възможност за плавно въвеждане на млади специалисти в работата, би ограничило влиянието  на 

стреса, би подобрило работната среда, би подпомогнало избягването или успешното управление на 

конфликти, постигането на взаимно приемливи решения, навременно разрешаване на конфликти и 

спорове и икономия на средства. Обучението на служителите би им дало ново познание, което ще 

даде възможност за добро управление на човешкия ресурс и организационно развитие на 

администрацията. Описаните по-горе институти имат огромен потенциал за развитие и обогатяване 

на традиционно прилаганите подходи на управление. 

Важен момент в работата на администрацията е възстановяване функцията на „Обществения 

посредник“ и обучението му за медиатор, което би подобрило уменията му в извършваната 

дейност и би обогатило комуникативните му умения в интерес на местната общност. 

Подприоритет 4. Развиване на капацитет от аналитични и практически умения в областта на 

изследването, анализирането и прилагането на иновации в публичното управление и споделянето на 

добри практики.  

Участието в специализирани обучения би спомогнало за развиване на собствен капацитет при 

прилагане на иновации и актуални методи/стандарти за  добро управление. 

 

Подприоритет 5. Развитие на електронна библиотека за ползване от общинския служител. 

Систематизирането на консултантски разработки в изпълнение на проекти, създаването на архив от 

стратегически и нормативни документи би дало възможност за развитие на професионалния 

капацитет на служителите, осигуряване на база данни, която да се развива и обновява, би дало 

възможност за самостоятелно развитие на кадрите, както и възможност за бързо навлизане и 

адаптиране на млади служители. Тематичното групиране на разработките и документите по теми би 

осигурило лесен достъп и бърза ориентация на всеки служител, който би искал да се ползва от 

достиженията на администрацията. Систематизирането на информацията може да се извърши в 

следните основни категории, което е индикативно, а не изчерпателно: 

 Архивни и действащи стратегически документи  

 Архивни и действащи нормативни документи 

 Наръчници 

 Добри практики идентифицирани в администрацията 

 Добри практики идентифицирани от външни организации 
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 Инструкции 

 Презентации 

 Материали от проведени обучения 

 

Подприоритет 6. Повишаване на квалификацията на ръководителите. 

 

Организационното развитие на администрацията безусловно е свързано с уменията и 

компетентността на нейните ръководители. Специализирани обучения на теми: програмно 

бюджетиране,  оптимизиране на структури, повишаване на мотивацията, ще подпомогнат 

изграждането на собствен капацитет и прилагането на нови инструменти за организационното 

израстване на общинската администрация. 

 

 

Приоритет №4. Подобряване на институционалната среда и засилване на взаимодействието с 

неправителствени структури. Използване на водещ опит на други организации чрез възприемане на 

добри практики и иновативни подходи в управлението на администрации и човешките ресурси. 

 

В рамките на Приоритет №4 се предвижда реализирането на следните дейности и мерки: 

Подприоритет 1 . Въвеждане на процедура за обмен на информация на иновативни практики и 

достижения, свързани с областта на управлението на администрации и човешките ресурси. 

 Оценена е потребността от включване на следните основни стъпки: 

• Наблюдение/мониторинг на тенденциите 

• Анализ 

• Идентифициране на добрите практики  

• Обмен на информация 

• Преценка относно приложимостта 

• Решения на компетентните органи 
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• Трансфер на приложимите добри практики 

• Промяна на вътрешните нормативни актове при необходимост 

• Анализ и оценка на въздействието 

• Осигуряване на публичност  относно прилаганите политики и стандарти в областта на 

организационното израстване и човешките ресурси 

 

Подприоритет 2. Обмен на информация със специализирани структури, работещи по проблемите на 

организационното развитие и човешките ресурси. 

Необходимо е да се създадат работни връзки със специализирани неправителствени организации, 

занимаващи се с организационно развитие,  управление на човешките ресурси и връзки с 

обществеността. Целта е да се осигури необходимата експертиза на обществени начала за 

проследяване статуса на развитие на общинската администрация, тенденциите в управлението на 

структури и хора, създаване на нови възможности за сътрудничество, обмен на информация и опит. 

Общинският план за развитие на община Батак 2014-2020г. предвижда разширяване приложното 

поле на сътрудничеството между общинската администрация, структурите на гражданското 

общество и други общини, което е в контекста на този подприоритет. 

 

Подприоритет 3. Организиране на ежегодни консултации между общинска администрация-Батак с 

представители на местната общност за получаване на обратна връзка за удовлетвореността от 

ползваните публични услуги 

Ежегодните консултации с местната общност биха дали необходимата обратна връзка за работата 

на общинската администрация, за очакванията на гражданите, бизнеса и структурите на 

гражданското общество. Този модел на работа би създал  предпоставки както за приобщаване на 

местната общност и установяване на активен диалог за повишаване ефективността и ефикасността 

на работа, така и за набелязване на коригиращи мерки. 

Общинският план за развитие на община Батак 2014-2020г. обръща специално внимание на 

възможностите за засилване на сътрудничеството с местната общност и допълнително провокиране 

на активност и интерес за подобряване работата на администрацията. 
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Подприоритет 4. Създаване на постоянни или ad hoc консултативни съвети с привличане на 

представителите на бизнеса, структурите на гражданското общество и експерти на работа на 

обществени начала, свързани с формулиране и изпълнение на политики. 

Необходимостта от привличане на външен експертен потенциал е част от възможността за 

организационно развитие на общинската администрация. Създаването на форум за обсъждане на 

нови идеи, налагане на принципите на диалогичност и плурализъм ще обогатяват гледните точки и 

разнообразяват възможните подходи за решения. Участието на гражданското общество в 

консултативни структури ще допринесе за установяване на добри практики за публични и 

прозрачни решения основани на експертиза, опит и обществена ангажираност. 

Подприоритетът е в пряка връзка с принципа на партньорство, изведен в Общинският план за 

развитие на община Батак 2014-2020г., както и в посочените в него методи за прилагане на 

принципите за прозрачност и партньорство – информиране, консултиране, съвместни решения. 

XI. Мониторинг и контрол на  изпълнението.  

Мониторингът и контролът за изпълнение на Стратегията за организационно развитие на община 

Батак ще се извършва при прилагане на следните вътрешни нормативни документи: 

Процедура за процеса на разработване и актуализация на политики и стратегически документи, 

приети с решение на Общински съвет Батак № 337/25.10.2013 г., взето по протокол № 24 

Инструкции за изпълнение на заложените политики в Община Батак, приети с решение на 

Общински съвет Батак № 338/25.10.2013 г., взето по протокол № 24 

Правила за  контрол на процеса по формулиране и актуализиране на политики и стратегически 

документи, приети с решение на Общински съвет Батак № 340/25.10.2013 г., взето по протокол № 

24 

Методика за мониторинг и контрол на процеса по формулиране и актуализиране на политики и 

стретегически документи, приети с решение на Общински съвет Батак № 339/25.10.2013 г., взето по 

протокол № 24 

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

документи, приети с решение на Общински съвет Батак № 341/25.10.2013 г., взето по протокол № 

24 

 

ХII.Заключение 
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Стратегията е отворен документ и в него могат да се внасят промени при доказана необходимост. 

Стратегията подлежи на обществено обсъждане, като за целта следва да бъде публикувана на 

официалната интернет страница на общинска администрация Батак.  

Стратегията подлежи на публикуване на официалната интернет страница на Община Батак след 

нейното приемане. 

 

 



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “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 

 

 

Приложение №1 Мерки и дейности по приоритетите, отговорни звена, индикатори и срокове за изпълнение на заложените 

цели: 

  

Приоритет Подприоритет Отговорно 

звено 

Индикатор за 

изпълнение  

Срок за изпълнение 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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. 

Подприоритет 1. 

Постигане на 

релевантна и 

адаптивна структура 

на администрацията. 

Секретар на 

Община 

Въведена нова структура 

на общинската 

администрация след 

проведен функционален 

анализ на всички 

структури и дейности на 

общинската 

администрация в 

община Батак чрез 

Единната методология 

за провеждане на 

функционален анализ на 

държавната 

администрация. 

м.VI      
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 Подприоритет 2. 

Оптимизация на 

вътрешните 

нормативни актове и 

процедури по 

предоставяне на 

услуги, с оглед 

постигане на 

бързина, 

намаляване на 

разходите и 

повишаване 

удовлетвореността 

на местната 

общност. 

Директор ОА и 

Директор СА 

Приети нови вътрешни 

нормативни актове и 

процедури по 

предоставяне на услуги 

след проведен 

функционален анализ на 

всички структури и 

дейности на общинската 

администрация в 

община Батак чрез 

Единната методология 

за провеждане на 

функционален анализ на 

държавната 

администрация 

м.VI      

Подприоритет 3. 

Установяване на 

интегриран подход 

при разработка на 

стратегически 

документи и 

нормативни актове. 

Секретар на 

община 

Приети 

правила/стандарти за 

интегриран подход при 

разработка на 

стратегически 

документи и 

нормативни актове. 

м.IX      
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Подприоритет 4.  

Целеполагане 

извършено при 

спазване на  нар. 

техника на „СМАРТ 

целите“, при която 

при определянето на 

целите се съблюдава 

те да бъдат 

едновременно 

специфични, 

измерими, 

постижими, 

реалистични и 

ориентирани във 

времето. 

Директор ОА и 

Директор СА 

Определени цели за 

изпълнение, съобразно 

приетите стратегически 

документи и целите, 

които те си поставят 

 м.I     

Подприоритет 5. 

Подобряване на 

вътрешната 

комуникация в 

администрацията.  

 

Директор ОА и 

Директор СА 

Брой проведени 

месечни срещи между 

лицата натоварени с 

ръководни функции в 

общинската 

администрация и 

служителите 

П П П П П П 
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Подприоритет 6. 

Изготвяне на 

комуникационна 

стратегия за работа с 

местната общност, 

подобряване на 

комуникационните 

умения на 

ръководителите и 

развитие на умения 

за повишаване 

активността на 

заинтересованите 

страни 

 

Гл. Експерт 

Протокол и 

връзки с 

обществеността 

Приета комуникационна 

стратегия за работа с 

местната общност. Брой 

обучени ръководни 

кадри за развитие на 

комуникационните 

умения. 

 м.VI     

Подприоритет 7. 

Въвеждане на 

резултатно 

ориентиран 

общински бюджет 

Отдел „Бюджет и 

финанси“ 

Приети проектно 

ориентирани бюджети 

 м.II м.II м.II м.II м.II 
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Подприоритет 8. 

Създаване на 

интегрирана система 

за полагане на 

целите и 

конкретизирането 

им от по-високите 

към по-ниските 

нива. 

 

 

Директор ОА и 

Директор СА 

Въведена интегрирана 

система за полагане на 

целите в общинската 

администрация 

м.I м.I м.I м.I м.I м.I 

Подприоритет 9. 

Внедряване на 

механизъм за 

оценка на 

потребностите и 

планиране на 

човешките ресурси в 

администрацията 

 

 

Звено „Човешки 

ресурси“ 

Приет и въведен в 

работата на общинската 

администрация 

механизъм за оценка на 

потребностите. Приет и 

въведен механизъм за 

планиране на човешките 

ресурси в 

администрацията 

  м.I    
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Подприоритет 10. 

Оптимизация на 

дейността на 

общински 

информационен 

център в община 

Батак. 

 

Директор ОА и 

Директор СА 

Изготвен анализ, оценка 

и план за развитие на 

общински 

информационен център 

в община Батак. 

 

 

 м.X     

Подприоритет 11. 

Аутсорсването на 

дейности/услуги 

 

Директор ОА и 

Директор СА 

Изготвен анализ на  

административната и 

ресурсна обезпеченост 

на администрацията с 

препоръки за 

аутсорсването на 

дейности/услуги 

  м.III    



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “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 

 

 

Приоритет №2 

Използване достиженията 

на съвременните 

технологии за ефективна и 

ефикасна работа на 

администрацията и 

въвеждане на електронни 

услуги в полза на местната 

общност. 

 

Подприоритет 1. 

Развитие на 

електронното 

управление.  

 

 

 

 

 

Зам.кмет Въведени 5 електронни 

услуги с най-голяма 

повтаряемост 

  м.VI    

Подприоритет 2. 

Подобряване на 

материалната база в 

общинската 

администрация за 

бързина и 

икономичност на 

работните процеси 

Зам.кмет Подобрена работна 

среда, обновена техника 

и софтуер. 

  VI    



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “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 

 

 

Подприоритет 3.  

Обновяване на 

официалната 

интернет страница 

на община Батак, 

съобразно 

организационното 

развитие на 

общината и 

предоставянето на 

електронни 

административни 

услуги. 

Главен експерт 

„Системен 

администратор“ 

Въведен механизъм за 

обновяване на 

официалната интернет 

страница на община 

Батак, съобразно 

актуализацията на 

стратегическите 

документи, промените 

във вътрешните 

нормативни актове и 

развитие на 

електронното 

управление. 

  м.VI    

Приоритет №3  

Повишаване мотивацията, 

творческата активност и 

професионалния 

капацитет на служителите 

от общинската 

администрация с 

ориентираност към 

постигане на цели и 

Подприоритет 1. 

Организиране на 

вътрешна процедура 

за избор на 

„Служител на 

месеца“. 

 

 

Звено „Човешки 

ресурси“ 

Въведени критерии и 

процедура за избор на 

„Служител на месеца“ и 

„Служител на 

годината“.въведена 

система за оповестяване 

на резултатите пред 

местната общност. 

 м.III     
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резултати. Подриоритет 2. 

Планиране на общи 

и специализирани 

обучения на 

служителите в 

общинската 

администрация. 

 

Директор ОА и 

Директор СА 

Приет план за общи и 

специализирани 

обучения за програмния 

период. 

м.X      

Подприоритет 3. 

Обучение за  

въвеждане на 

менторство, коучинг, 

настойничество, 

медиация в работата 

на администрацията. 

 

Звено „Човешки 

ресурси“ 

Обучени служители за 

прилагане на 

менторство, коучинг, 

настойничество, 

медиация в работата на 

общинската 

администрация 

  м.IX    
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Подприоритет 4. 

Развиване на 

капацитет от 

аналитични и 

практически умения 

в областта на 

изследването, 

анализирането и 

прилагането на 

иновации в 

публичното 

управление и 

споделянето на 

добри практики. 

Директор ОА и 

Директор СА 

Обучени ръководни 

кадри в областта на 

изследването, 

анализирането и 

прилагането на 

иновации в публичното 

управление и 

споделянето на добри 

практики. 

   м.IV   

Подприоритет 5. 

Развитие на 

електронна 

библиотека за 

ползване от 

общинския 

служител. 

Главен експерт 

„Системен 

администратор“ 

Създадена база данни, 

систематизирана 

информация, осигурен 

достъп за ползване на 

електронна библиотека 

    м.III  
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

Подприоритет 6. 

Повишаване на 

квалификацията на 

ръководителите. 

 

 

Зам.кмет Обучени ръководни 

кадри в областта на 

програмно 

бюджетиране,  

оптимизиране на 

структури, повишаване 

на мотивацията на 

служителите. 

  м.VI    

Приоритет №4 

Подобряване на 

институционалната среда 

и засилване на 

взаимодействието с 

неправителствени 

структури. Използване на 

водещ опит на други 

организации чрез 

възприемане на добри 

практики и иновативни 

подходи в управлението 

на администрации и 

човешките ресурси. 

Подприоритет 1 . 

Въвеждане на 

процедура за обмен 

на информация на 

иновативни 

практики и 

достижения, 

свързани  в областта 

на управлението на 

администрации и 

човешките ресурси. 

  

 

Звено „Човешки 

ресурси“ 

Въведена процедура за 

обмен на информация 

на иновативни практики 

и достижения, свързани  

в областта на 

управлението на 

администрации и 

човешките ресурси. 

 м.V     
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

 Подприоритет 2.  

Обмен на 

информация със 

специализирани 

структури, работещи 

по проблемите на 

организационното 

развитие и 

човешките ресурси. 

 

Звено „Човешси 

ресурси“ 

Установени контакти със 

структури, работещи по 

проблемите на 

организационното 

развитие и човешките 

ресурси, осъществени 

периодични срещи, 

изготвени меморандуми 

за взаимодействие и 

сътрудничество. 

П П П П П П 

Подприоритет 3. 

Организиране на 

ежегодни 

консултации между 

общинска 

администрация-

Батак с 

представители на 

местната общност за 

получаване на 

обратна връзка за 

удовлетвореността 

от ползваните 

публични услуги 

 

Гл. Експерт 

Протокол и 

връзки с 

обществеността 

Брой проведени 

консултации на 

общинска 

администрация-Батак с 

представители на 

местната общност 

м.X м.X м.X м.X м.X м.X 



 

Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “Повишаване на ефективността на общинската администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” с 
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от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

Подприоритет 4. 

Създаване на 

постоянни или ad 

hoc консултативни 

съвети с привличане 

на представителите 

на бизнеса, 

структурите на 

гражданското 

общество и  

експерти на работа 

на обществени 

начала, свързани с 

формулиране и 

изпълнение на 

политики. 

Гл. Експерт 

Протокол и 

връзки с 

обществеността 

Брой създадени и 

функциониращи 

консултативни съвети за 

планиране на местно 

икономическо развитие. 

Брой привлечени 

структури на 

гражданското 

общество.Брой 

привлечени експерти. 

м.X      

Забележка: Използваното съкращение П означава перманентна работа за целия срок на действие и изпълнение на стратегията 

 

 

 

 


