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I. Общи положения 

  

 Настоящият наръчник се изработва в рамките на проект „Повишаване 

ефективността на общинската администрация на община Хисаря чрез изготвяне на 

Функционален анализ”, който се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № 13-11-40/15.08.2013 година, финансиран от Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.  

 Проектът „Повишаване ефективността на общинската администрация на община 

Хисаря чрез изготвяне на Функционален анализ” има за цел подобряване 

ефективността на работата в община Хисаря, а статегическите цели са насочени към 

оптимизиране на организационната структура на общинската администрация и 

подобряване качеството на работа в общинската администрация. Разработеният 

наръчник ще допринесе за постигане на основната цел на проекта и ще подпомогне 

работата на служителите в ежедневната им дейност. 

 Настоящият наръчник и информацията в него ще представлява вътрешни 

правила за предоставяне на общинските услуги и правила за по-ефективно 

управление. 

 Предвид това същият ще бъда изграден в две части. Едната е насочена към 

работата вътре в администрацията, а другата към работата с външни на 

организацията субекти – потребителите на услугите на общинска администрация 

(физически и юридически лица). 
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II. Профил на организацията 

 

Община Хисаря се намира в Горнотракийската низина, разположена е върху 

южните склонове на Среда гора. Общината се намира в Южния централен район за 

планиране на страната и отстои на около 40 километра северно от областния център 

град Пловдив. Общата площ на общината възлиза на 549 кв. км, от които 13 кв. км. са 

населени места, а 206 кв. км. – горски фонд. Община Хисаря представлява 9,18% от 

територия на Пловдивска област. 

 Северната и североизточната граница е с община Карлово, принадлежаща към 

област Пловдив. На запад Хисаря граничи с община Копривщица, която е част от 

Софийска област. На юг и югоизток общината е ограничена от общините Съединение 

(Пловдивска област) и община Калояново (Пловдивска област). 

В селищната мрежа на община Хисаря се включват: гр. Хисаря, с. Михилци, с. 

Черничево, с. Старосел, с. Мътеница, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. Паничери, 

с. Беловица, с. Мало Крушево, с. Красново, с. Кръстевич. 

Административният център на Община Хисаря е град Хисаря с население 8 1581  

жители. 

Община Хисаря е самостоятелна административно-териториална структура и е 

обявена за такава с Указ № 2294/1978 г. на Държавния съвет на Народна Република 

България. Актът на обявяване е обнародван в Държавен вестник бр. 101/26.12.1978 

година. 

Общинска администрация Хисаря е структурирана в отдели и обслужващи 

звена, чиято цел е подпомагане дейността на кмета при осъществяване на неговите 

правомощия в следните области: 

 Икономика и общинска собственост 

 Местни данъци и такси 

                                                           
1  По данни на ГД „ГРАО” към 15.09.2014 г. 
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 Регионално/местно развитие 

 Териториално устройство / Административно-териториално устройство 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт 

 Образование 

 Здравеопазване и социални дейности 

 Околна среда и води 

 Аграрна политика 

 Култура, спорт, туризъм 

 Обществен ред 

 

 

III. Основни термини и определения  

 

„Администрация” – система от държавни и местни органи, извършващи 

изпълнително-разпоредителна дейност; служители на организации. 

 „Административно обслужване” – всяка дейност по предоставяне на 

административни услуги от структурите на община Хисаря на институции, граждани 

и юридически лица. 

„Административна услуга” е: 

 издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват 

факти с правно значение; 

 издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или 

отрича съществуването на права или задължения; 

 извършване на други административни действия, които представляват 

законен интерес за физическо или юридическо лице; 

 консултации, които представляват законен интерес за физическо или 

юридическо лице, относно административно правен режим, който се дава по 
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силата на нормативен акт или които са свързани с издаването на 

административен акт или с извършване на друга административна услуга; 

 експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо 

лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения 

на администрацията на държавен орган или от овластена организация. 

„Потребител” – организация или лице, което получава административната услуга 

 

 

IV.  Общи правила за работа в общинска администрация  Хисаря 

  

 Структурата на Общинска администрация Хисаря се предлага от Кмета на 

Общината и се приема от с Решение на Общински съвет Хисаря. Структурата на 

Общинска администрация Хисаря обхваща следните структурни звена: 

 

 Правата и задълженията на служителите в Общинска администрация Хисаря за 

разписани в длъжностните характеристики. 
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1. Основни отговорности 

 Основните отговорности на ръководните длъжностни лица в структурата на 

Общинска администрация Хисаря са както следва: 

 Кмет на Община Хисаря: 

o Упражнява общото ръководство и контрол на Общинската 

администрация и представлява Общината; 

o Носи отговорност за постигнатите резултати от изпълнението на 

дейности от работата на Общинската администрация; 

o Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския 

бюджет, дългосрочни програми и политики, планове за развитие, мерки 

за подобряване качеството на предлаганите услуги; 

o Утвърждава планове и програми за подобряване качеството на работата 

и предлаганите услуги. 

 Заместник-кмет на Община Хисаря 

o  Подпомага дейността на Кмета на Общината. 

o Отговаря за организирането и изпълнението на дейностите по 

управление на общинска собственост; икономика и селско стопанство; 

туризъм и спорт; образование и култура. 

o Отговаря за общото ръководство и контрол по изпълнението на задачи и 

дейности по европейски проекти и програми. 

 Секретар на Община Хисаря 

o Подпомага дейността на Кмета на Общината; 

o Организира дейността на Общинска администрация; 

o Отговаря за условията на работа на служителите на Общината и за 

организационно-техническото и информационно обезпечаване на 

дейността им; 

o Организира деловодството, документооборота в Общината и общинския 

архив; 
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o Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и 

аминистративно обслужване; 

o Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните 

списъци в Общината; 

o Следи за изготвянето и обнародването на актовете на Общината; 

o Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; 

o Подготвя и организира местните референдуми. 

 Началници на отдели: 

o Организират, ръководят, контролират, координират, отчитат и носят 

отговорност за дейността на отдела; 

o Осъществяват взаимодействие и оказват съдействие на останалите 

структурни звена, съобразно своята компетентност; 

o Извършват разпределение на постъпилите в отдела материали, 

съгласува подготвените от служителите на отдела документи и други; 

 Правата и задълженията на служителите от Общинска администрация Хисаря са 

подробно разписани в длъжностните характеристики на всеки един служител. 

 

2. Вътрешна комуникация 

2.1. Обща информация 

 Комуникацията е едно от необходимите изискванията за правилната работа на 

една организация. Предвид факта, че една от функциите на администрацията е да се 

управляват всички взаимоотношения, които се появяват между различните 

функционални звена, е необходимо установяването на канали за вътрешна и външна 

комуникация. 

 На ниво общинска администрация са налице два вида комуникация – вътрешна и 

външна. Външната се осъществява при комуникация с външни на организацията 

субекти. Вътрешната комуникация се случва между отделите, между служителите, 

между служителите и ръководството и т.н. 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 Вътрешната комуникация способства за постигането на герералните и 

социалните цели на администрацията. Вътрешната комуникация позволяза на всички 

служители в общинска администрация защо и как да изпълняват задълженията си и 

да вършат работата си. От тази гледна точка вътрешната комуникация може да се 

квалифицира в три групи: 

 Вертикална-надолу: започва на ниво ръководство и свършва сред 

служителите. Основната задача на този вид вътрешна комуникация е да 

информира служителите за целите на администрацията и дейностите, 

които следва да бъдат извършени, за да се достигне целта/целите на 

администрацията. 

 Вертикална-нагоре: започва от служителите и завършва при ръководството. 

Целта е да разкрие вижданията, претенциите, желанията и проблемите на 

служителите. 

 Хоризонтална: възниква между служителите от едно и също йерархично ниво 

и между различните отдели на администрацията. Основната цел е да се 

насърчи обмена на информация и да осигури последователност в 

дейността на администрацията. 

 Съществуването на добра вътрешна комуникация е основа за ефективната 

външна комуникация, поради факта, че един от ключовите елементи за предаване на 

имидж на администрацията е нивото на вътрешен обмен на информация между 

служителите й. 

 В основата на ефективни вътрешни комуникации са: 

 Открита информация, която се движи свободно във всички посоки по 

органиграмата; 

 Възможността на участие на всеки служител в процеса на комуникация; 

 Работен процес, от който са изключени конфликтите и споровете. 

 Оптимизирането на комуникационните процеси вътре в административната 

структура води до постигане на по-ефективни комуникации със субекти външни на 

администрацията.  
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2.2. Цели на вътрешната комуникация и начини за постигането й 

1. Повишаване ефективността на работата между отделните служители на 

хоризонтално ниво: 

 Въвеждане на система и осигуряване на бърз и лесен достъп до 

информация; 

 Създаване на вътрешен периодичен бюлетин с информация за текущи 

проекти, предстоящи събития и инициативи и т.н. Той следва да достига 

до всички служители в общинска администрация; 

 Създаване на механизъм за обмен на идеи и мнения от страна на 

служителите: 

o Кутия за предложения; 

o Вътрешно-организационен форум; 

o Месечни срещи на определени теми. 

 Неформални срещи за сплотяване на екипа. 

2. Оптимизиране на организацията по отношение комуникация с външни на 

администрацията субекти 

 Създаден и действащ информационен център за обслужване на 

граждани и фирми 

3. Повишаване компетентността на служителите за ефективна комуникация с 

външни на администрацията субекти 

 Участие на служителите в обучения по ефективна комуникация. 

4. Комуникация, относно изпълнението на проекти и предстоящи инициативи: 

 Секция на интернет-страницата на Община Хисаря; 

 Информационно табло в сградата на Общинска администрация или на 

други подходящи места. 

5. Комуникация за управление на човешките ресурси: 

 Провеждане на индивидуални срещи между служители и техните 

ръководители. 

 

2.3. Начини за комуникация и обмен на информация 
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1. Чрез интерактивни и технически средства, включваща система от 

стационарни и мобилни телефони, факсове, вътрешната компютърна мрежа, 

Интернет и електронна поща, информационна база данни, информационни 

табла и др. 

2. На хартиен носител, състоящи се от документи (писма, докладни записки, 

служебни бележки, паметни записки и други), предварителни брошури при 

конкретни мероприятия, програми, планове, протоколи и др.  

3. Чрез вербална комуникация, която включва срещи, съвещания, семинари, 

заседания на работни групи и др. 

4. Комуникацията се осъществява според предварително зададени бланки и 

формуляри, при условие, че такива са  налични,  разработени и въведени в 

администрацията. 

5. При условие, че няма предварително зададени формуляри и/или бланки 

съобщението с информация следва да съдържа най-малко следните 

реквизити. 

 до (кого, на вниманието) 

 относно  (какво) 

 срок (ако е предвиден такъв) 

 приоритет (спешно, неотложно и т.н) 

 от (кого, длъжност на служителя)  

 прикачен файл (ако има такъв, подписан и подпечатан, длъжност на 

служителя) 

 

3. Стратегическо планиране 

Стратегическото планиране на развитието на общината е непрекъснат процес, 

чрез който териториалните единици формират картината на своето бъдеще и 

определят етапите на неговото постигане, излизайки от разполагаемите местни 

ресурси. То включва установяване на реалните ресурси на организацията и на 

благоприятните фактори, съгласуване на груповите интереси в териториалната 
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единица, определяне на реално постижими цели и задачи и формиране на програми и 

планове за действие. 

 Видове планиране: 

 По срокове, то бива: 

o Краткосрочно планиране – разработване на планове за период по-

малко от, или равен на една година (месечни, тримесечни, 

шестмесечни или годишни); 

o Средносрочно планиране – разработване на план за период от една до 

пет години; 

o Дългосрочно планиране – разработване на план за период по-дълъг от 

5 години. 

 По сфера на дейност, планирането може да обхване всички областти на 

дейност на общинска администрация Хисаря – бюджет и финанси, 

екология, образование, здравеопазване, социални дейности, спорт, 

туризъм и други. 

 По единици, стратегическото планиране се класифицира по: 

o Оформяне на целите на общинска администрация; 

o Планиране на ресурсите – планиране на финанси, персонал, 

инвестиции и други; 

o Планиране на дейността – включва спецификите на определена 

дейност, при съответното ниво на планиране. 

 По ниво на планиране: 

o Общинско ниво на планиране – обхваща цели, приоритети, дейности 

на ниво община; 

o Секторно ниво на планиране – на ниво съставни звена в 

администрацията. 

 По съдържание, планирането се класифицира по следния начин: 

o Стратегическото планиране има за цел идентифицирането на нови 

възможности пред организацията;  
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o Тактическото планиране има за цел проучването и идентификацията 

на съществуващите възможности на организацията (ресурси, 

продукти, резултати и др.);  

o Оперативното планиране има за цел реализацията на съществуващите 

възможности на организацията.  

 Имайки предвид същността на стратегическото планиране, на общинско ниво то 

се изразява в Общинския план за развитие на община Хисаря. В него, като вид 

стратегически документ са заложени цели, приоритети, мерки и дейности, които са 

предвидени за реализиране за по-дълъг период от време – средно или дългосрочно 

планиране.  

 На ниво Общинска администрация, стратегическото планиране се изразява с 

краткосрочно планиране, при което се разработват планове за период по-малко от, 

или равен на една година (месечни, тримесечни, шестмесечни или годишни). Като 

вид краткосрочно стратегическо планиране се приемат годишен план за изпълнение 

на общинския план за развитие, както и годишните планове на отделните структурни 

звена в общинската администрация. При наличие на актуален Общински план за 

развитие /ОПР/, процеса на краткосрочно планиране в конкретния случай, се 

осъществява с по-малко ресурси, предвид факта, че същото ще се основава в по-

голямата си част на Общинския план за развитие. Т.е. на основата на заложените в 

ОПР цели и приоритети се извеждат тези за администрацията и от там на 

структурните звена в нея. 

 Независимо от това, дали планирането е краткосрочно, средносрочно или 

дългосрочно, то преминава през следните стадии: 

 Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT-

анализ), където силните и слабите страни са характеристиките на 

администрацията или съответното звено (ресурси, умения, или друго 

преимущество, които Общината притежава или не притежава), а 

възможностите и заплахите са външни на администрацията елементи, от 
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които Общината може да се възползва или такива, които възпрепядстват 

развитието й;  

При дългосрочно стратегическо планиране, е желателно SWOT-анализа да 

се осъществи за всяка една от областите на политики, напр. образование, 

здравеопазване, социални дейности, икономика, селскостопанство, 

туризъм, спорт, екология и т.н. По този начин се постига по-ясна картина 

за съответната област на политика и формираните цели, приоритети, 

мерки и дейности ще са по-релевантни към моментната ситуация. 

При планиране на ниво сектори SWOT-анализа да се осъществява за всеки 

един от секторите отделно, съобразно неговите характеристики и 

областите на функции, които изпълнява. 

 Определяне на целите, съдържащи конкретни показатели за развитие. 

 Използване на наличните и създаване на нови местни предимства като 

начин да се използват максимално силните страни, а слабите да се 

неутрализират и постепенно да бъдат превърнати в предимства. 

 Разработване на концепция за развитие на основата на изводите относно 

целите на развитието, факторите и механизмите за постигането му, а също 

и на методите за управление на процеса. 

 Разработване на план за конкретни действия и на програми за развитие, 

включващи в себе си задачи и срокове за решаването им, съответните 

измерими индикатори, размер и източници на финансирането, способи за 

междинен контрол и обратна връзка, предполагаеми резултати и 

възможни последици от пълното или частично осъществяване на 

плановете и програмите.  

На това ниво може да се използва, както приетата концепция (виж 

предходния стадий), така и анализ на баланса на постигнатите от 

изпълнението на предишни такива планове и програми резултати с 

разходите за тях. 
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 Анализ на ефективността и резултативността чрез постоянен мониторинг, 

резултатите от който ще позволи да се прави оценка на ефективността и 

резултативността на предприетите мерки. Също така с негова помощ ще 

може да се проверява доколко съвместима е стратегията с наличните и 

потенциалните ресурси, с данните от обкръжаващата среда и докладите за 

оценка на въздействието върху нея от предстоящите промени, ще 

подпомага ли стратегията за решаването на критичните проблеми и дали 

(при ОПР например) жителите и бизнеса ще я поддържат и в процеса на 

осъществяване при възникване на някои проблеми. 

Обобщенията в резултат на реализирането на стратегическите решения имат 

голяма стойност, поради факта, че дават качествена оценка на протичащите процеси 

и характеризират качествените промени текущото им функциониране.  

 

4. Мониторинг на изпълнението 

4.1. Обща информация 

 Мониторинг, контрол и оценка са взаимосвързани елементи, които подпомагат 

управлението изпълнението на политиките. Както беше споменато по-горе чрез 

постоянен мониторинг се прави оценка на ефективността и резултативността на 

предприетите мерки. 

 Целта на мониторинга е да отбележи отклоненията от плана достатъчно рано, за 

да бъде възможно тяхното коригиране преди последствията от тях да станат толкова 

сериозни, че да не могат да бъдат преодолени. 

 Мониторингът е текущ, постоянен и систематичен процес, извършван по време на 

изпълнението на дадена политика, програма, стратегия. Като такъв той трябва да 

обърне внимание на силните и слабите страни, както и на рисковете по време на 

изпълнението. Това дава възможност своевременно да бъдат решени възникнали 

проблеми, които биха застрашили изпълнението на съответната политика. 
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 Контролът е свързан с функционилането на администрацията и проследява 

спазването на законовите разпоредби и бюджетните процедури. В много случаи той е 

тясно свързан или се припокрива с одита. Получената информация се използва за 

оценяване на законосъобразността и целесъобразността на определена политика, а 

също така и за набелязване на мерки за отстраняване на слабости и несъответствия. 

 Оценката от своя страна представлява преценка каква е стойността на 

извършените действия за постигане на желаните резултати, заложени в 

програмата/политиката, а от там и въздействие и промяна. 

За разлика от мониторинга и оценката контролът/одитът поставя акцент на 

спазването на нормативните актове и процедури и на коректността на 

документацията, а не толкова на извършването на планираните действия и 

постигането на заложените приоритети и цели. 

 

4.2. Стъпки на програмния мониторинг и контрол 

 

4.2.1. Установяване на стандарти - създаване на система от индикатори: 

 Времето, през което са планирани отделните действия; 

 Обхвата на компонентите, които ще се измерват; 

 Пределно допустимите норми на тези компоненти; 
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 Определяне на показатели, които ще доказват, че действията са 

постигнали определен резултат.  

4.2.2. Наблюдение на изпълнението: 

 “Програмен мониторинг” - наблюдението върху изпълняваните 

дейности или програмата. 

 Мониторинг – описание на събития и условия в границите на 

определен период от време. 

 Наблюдението изисква определено планиране на: 

o Конкретните подходи; 

o Използваната техника; 

o Документацията, която отразява идентифицираните резултати. 

4.2.3. Съпоставка на действителното и очакваното изпълнение 

 Оценява се:  

o Дали действителното изпълнение е в рамките на зададените 

или не стандарти; 

o Ако постигнатото е извън стандартите колко е голямо това 

отклонение и на какво се дължи. 

4.2.4. Предприемане на коригиращи действия – предприемат се когато има 

отклонения на предвидените резултати от очакваните. 

  

4.3. Мониторингът трябва да отговаря на следните критерии: 

4.3.1. Прозрачност – възможност чрез разработените процедури да се 

получава актуална информация от страна на заинтересованите 

страни.  

4.3.2. Отговорност и отчетност – структурните звена, които изпълняват 

съответната политика и програма, следва да отчитат интересите на 
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вътрешните и външните заинтересовани страни, а също така и да 

поемат отговорност за установени пропуски при изпълнението на 

политиката/програмата. 

4.3.3. Заинтересованите страни трябва да имат възможност да участват 

при вземането на решения по отношение на изпълнението на 

съответната политика. Именно това определя миханизмите за 

участие и съгласие, които са следващия принцип на мониторинга. 

4.3.4. Точност – мониторинга дава възможност за проследяване и точно 

измерване на текущите дейности и постигнати резултати (спрямо 

първоначално заложените такива). Точността предоставя 

възможност за навременна реакция от страна на ръководството за 

намаляване ефекта на рискове и негативни ефекти при 

изпълнението на плана, в случай, че такива бъдат установените при 

мониторинга. 

4.4. Видове мониторинг: 

4.4.1. Вътрешен мониторинг – при общински политики, стратегии, планове 

и т.н. стратегически документи се извършва от служителите на 

общинска администрация. Целта на вътрешния мониторинг е да 

определи през определен период от време изпълнението на дадена 

политика, като се отчете дела на текущите стойности спрямо 

заложените такива (индикаторите) и размера на отклонението (вкл. 

дали е положително или отрицателно). 

4.4.2. Външния мониторинг – се осъществява от външни за 

администрацията експерти, като по този начин се обективност, 

прозрачност и независимост при събирането на необходимата 

информация за осъществяване на мониторинга и определяне на 

нивото на напредък. 

4.5. Видове оценки: 

4.5.1. Предварителна оценка. Тя се осъществява преди да бъде приета 

дадена политика/програма/стратегия. Целта й е да определи дали 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

заложените в програмата/стратегията/проекта са действително 

релевантни на нуждите на целевата група. Това е и етапа, на който се 

определят целите, подцелите, приоритети и индикатори, които след 

това ще са необходими, за да се осъществи мониторинга и 

измерването на постигнатите резултати. 

4.5.2. Междинна оценка се осъществява на определен период от време с 

цел отчитане степента на напредък и нивото и качеството на 

постигнатите резултати към момента. За политики, които са с 

продължителност повече от две години междинни оценки могат да 

се правят всяка година. За политики, които са с продължителност да 

две години – междинни оценки може да се провеждат на 

шестмесечие. 

4.5.3. Последваща оценка – това е оценката, която се осъществява след 

приключването на програмата/стратегията/проекта. Докато 

междинната оценка предоставя възможност за предприемане на 

коригиращи действия, то при последващата оценка се отчита какво е 

изпълнено и в каква степен, както и дали са постигнати заложените 

крайни резултати 

4.6. Индикатори 

 Един от важните елементи, които спомагат за правилен мониторинг и оценка на 

програмата/стратегията/проекта са индикаторите. Те представляват количествено 

и/или качествено измерване на изпълнението на дадена дейност. Колкото по-точни и 

реалистични за индикаторите, толкова по-реална оценка може да се получи на всеки 

един етап от процеса на мониторинг. 

 Индикаторите биват два вида: индикатори за резултат (количествено измерение 

на постигнаните резултати) и индикатори за въздействие (очаквания краен ефект на 

съответната проведена политика). 

 За всяка една програма/политика/проект и с цел по-качествено проследяване на 

изпълнението на индикаторите, същите трябва да са разписани в рамка.  



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване ефективността на общинската администрация на община Хисаря чрез 
изготвяне на Функционален анализ”, в изпълнение на Договор № 13 - 11-40/15.08.2013 г., финансиран от Оперативна програма 

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

"Наименование на  стратегия / програма / проект / политика"                                  

Индикатор Описание на индикатора 
Мерни 

единици 

Метод за 

събиране на 

данните / 

Източник 

Период и 

срокове на 

отчитане 

Отговор-

ници 

Базова 

стойност 

(год. на 

отчитане) 

Целева 

стойност 

  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  

Индикатор за въздействие        

  СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ № .......:  

Индикатор за въздействие 1        

Индикатор за въздействие 2        

  ПРИОРИТЕТ № .......  

Индикатор за резултат 1          

Индикатор за резултат 2        

  МЯРКА № ........:  

Индикатор за резултат 1        

Индикатор за резултат 2        

................................................        

Броят на редовете се определя от специфичността на програмата / политиката / стратегията 

 





 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване ефективността на общинската 
администрация на община Хисаря чрез изготвяне на Функционален анализ”, в изпълнение на Договор № 13 - 
11-40/15.08.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 При осъществяване на мониторинга на индикаторите в табличен вид се описва 

вида  и наименованието на индикатора, базовата стойност, която е стойността към 

датата на провеждане на мониторинга; и целевата стойност, която е видна от рамката 

на индикаторите. За съответния разглеждан период се отчита отклонението от 

стойността в проценти, което представлява отклонение спрямо целта за конкретния 

период. 

 При установяване на необходимост от коригиращи действия, същите се описва, 

като се посочва установения проблем съгласно резултатите от проведения 

мониторинг; рисковете, които може да доведе след себе си установения проблем; 

предложение за решение и действие; срок, в които да се осъществи; лицата, които 

отговарят за предложението за решение и действие; необходимите ресурси. След 

предприемане на необходимите действия следва да се отчете резултата от 

коригиращите действия, постигнатите промени и резултати. 

 

V. Общи правила за работата на общинска администрация Хисаря с външни 

за организацията субекти  

 

Цялостната дейност на администрацията е ориентирана към потребителите на 

административни услуги. От особенна важност е определянето на нуждите и 

очакванията на потребителите, дефиниране на техните изисквания, както и тяхното 

своевременно изпълнение за постигане удовлетворение на заинтересованите страни. 

Информацията за потребителя, следва да бъде предоставена на ясен и лесно 

разбираем език, пълна и точна, по начин удовлетворяващ потребностите на 

потребителите. Информацията за потребителя може да бъде осъществена чрез 

различни канали за достъп: информационни табла, дипляни, интернет-страница на 

Общината, друг интернет портал. 

1. Видове административни услуги 
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Услугите, предоставяни от Общщина Хисаря са: 

 Административни услуги по ГРАО, които са: 

o Издаване на удостоверение за раждане (оригинал и дубликат); 

o Издаване на удостоверение за сключен брак (оригинал и дубликат); 

o Издаване на препис извлечение на акт за смърт (първи и следващ 

път); 

o Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или 

смърт; 

o Издаване на удостоверение за наследници; 

o Издаване на удостоверение за семейно положение; 

o Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а, деца; 

o Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки; 

o Издаване на удостоверение на родини от майката деца; 

o Издаване на удостоверение за правно ограничение; 

o Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена; 

o Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението; 

o Удостоверение за сключване на брак на български гражданин в 

чужбина; 

o Удостоверение за сключване на граждански брак в България; 

o Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран 

постоянен адрес); 

o Удостоверение за настоящ адрес; 

o Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес; 

o Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес; 

o Заверка на документ за гражданско състояние в чужбина; 

o Вписване промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по 

съдебен или административен ред; 

o Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско 

състояние; 
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o Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове съставени в чужбина; 

o Приемане на молба за установяване наличието на българско 

гражданство; 

o Издаване на други удостоверения (справки за данни по регистрите за 

гражданско състояние). 

 Административни услуги „Местни данъци и такси”, които са: 

o Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот; 

o Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено 

строителство и право на строеж; 

o Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и 

такси; 

o Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък 

върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг 

начин имоти за територията на общината, чл. 14 от ЗМДТ; 

o Приемане и обработване на декларации за имот, който е основно 

жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, чл. 

25, ал. 2 от ЗМДТ; 

o Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху 

наследствата, чл. 32 от ЗМДТ; 

o Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при 

придобиване на имущества, чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ; 

o Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху 

превозни средства, чл. 54 от ЗМДТ; 

o Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано 

движимо и недвижимо имущество); 

o Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти 

и такси за битови отпадъци; 

o Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации; 
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o Издаване на удостоверение за наличие на липса на задължения по 

ЗМДТ (чл. 87, ал. 6 от ДОПК); 

o Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени 

данъци, такси, глоби и имуществени санкции на основание чл. 129, ал. 

1 от ДОПК; 

o Приемане на декларации по чл. 61 от Закон за местните данъци и 

такси – облагане с платен данък; 

o Приемане декларации по чл. 61 от Закона за местни данъци и такси – 

облагане с туристически данък; 

o Отписване на МПС; 

o Отписване на недвижим имот. 

 Административни услуги „Строителство и Кадастър”, които са: 

o Допускане (разрешаване) изработване на подробен устройствен план, 

на основание чл. 124 и чл. 134 от ЗУТ; 

o Допускане (разрешаване) изработване на подробен устройствен план, 

на основание чл. 124, ал. 3 и чл. 150 от ЗУТ; 

o Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план, на 

основание чл. 129 от ЗУТ; 

o Издаване на виза за проектиране, на основание чл. 140 от ЗУТ; 

o Удостоверение и скица относно имоти, чл. 13, ал. 5 и ал. 6 от ППЗСЗЗ; 

o Удостоверение за степен на завършеност на строеж, чл. 5, ал. 3 от 

Наредба № 6 от 22 май 2001 г.. 

 

2. Обхват на административните услуги 

Административните услуги, предоставяни от общинска администрация се разделят 

на: 

 услуги, предоставяни на други институции, лица, осъществяващи публични 

функции, и на организации, предоставящи обществени услуги – 

вътрешноведомствени услуги; 
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 услуги, предоставяни на граждани и юридически лица. 

С цел предоставяне на по-добро качество на услугите и следване на политика, 

насочена към повишаване удовлетвореността на потребителите, в общинска 

администрация Хисаря има разработена и оповестена „Харта на клиента”. 

3. Задължение при предоставяне на административни услуги 

По отношение на работата с външни на администрацията субекти, служителите 

следва да спазват принципите на: 

 равнопоставено обслужване – обслужване на всицки граждани честно и 

според еднакво високи стандарти, независимо от социалното им положение, 

образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения; 

 равнопоставен достъп за потребители в неравностойно положение – при 

увреждане, което оказва въздействие върху начина, по който гражданите 

ползват услугите на Общината, трабва служителите да намерят най-добрия 

начин за обслужване на съответния потребител. 

При запитване (устно или писмено) от страна на потребител на услугите на 

общинска администрация, съответния служител трябва: 

 да предостави информация за структурата, функциите и дейността на 

общинска администрация; общинските цели и контретните планове за 

постигането им; 

 да предостави информация за административните услуги, които може да 

бъдат получени в Общината, както и кои от тях могат да бъдат заявени по 

електронен път; 

 да окаже необходимата помощ на потребител при попълване на заявка за 

услуга, както когато се подава на гише, така и когато се подава по 

електронен път; 

 да предостави информация, относно сроковете за изпълнение на 

съответната услуга, както и таксата (ако е приложимо) на изпълнението й.   
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При оказване на административни услуги, следва да се спазват определените за 

това срокове: 

 за всяка от административните услуги, предоставяни от Общинска 

администрация Хисаря има определени срокове, описани в списъците за 

административни услуги, които всеки потребител може да намери в ОЦУИГ 

и на интернет страницата на Общината. 

 административна услуга, за която не е предвиден срок за извършване се 

извършва при възможност веднага, но не по-късно от 5 работни дни; 

 служителите на общинска администрация Хисаря трябва да бъде 

осъществят исканата административна услуга в законоопределените 

срокове. 

 в случай, че срокът се налага да бъде удължен, потребителят трябва да бъде 

уведомен за причините, които налагат удължението на срока и крайния 

срок, в който ще му бъде предоставен отговор. 

При осъществяване на писмена кореспонденция с външни на администрацията 

субекти, информацията следва: 

 да е напечатана и написана на ясен и разбираем език 

 да се уведомява ясно, вслучай, че има действия, които предстои да бъдат 

предприети от потребителя на услугата; 

 да се предоставят подходящи подробности за контакт: 

o името на съответния общински служител за установяване на контакт 

при необходимост от допълнителни пояснения и други; 

o директни и вътрешни телефонни номера; 

o електронна поща. 

 при осъществяване на писмена кореспонденция следва да се спазват 

утвърдените Вътрешни правила за работа, деловодната дейност и 

документооборота в общинска администрация град Хисаря, които са както 

следва: 

o Изходяща писмо – инициативно, със задължителни елементи: 
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 Бланка; 

 Адрес на получателя; 

 Относно; 

 Обръщение; 

 Съдържание; 

 Подпис (под подписа на последната страница на втория 

екземпляр, а когато мястото е недостатъчно на гърба на 

последната страница, задължително се изписват имената и 

длъжността на служителя, изготвил писмото и на служителя, 

който съгласува писмото). 

o Изходяща писмо – отговор, със задължителни елементи: 

 Бланка; 

 Адрес на получателя; 

 На Ваш № ; 

 Относно; 

 Обръщение; 

 Съдържание; 

 Подпис (под подписа на последната страница на втория 

екземпляр, а когато мястото е недостатъчно на гърба на 

последната страница, задължително се изписват имената и 

длъжността на служителя, изготвил писмото и на служителя, 

който съгласува писмото). 

o Изходяща писмо – напомнително, със задължителни елементи: 

 Бланка; 

 Адрес на получателя; 

 Към Наш № ; 

 Относно; 

 Обръщение; 

 Съдържание; 
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 Подпис (под подписа на последната страница на втория 

екземпляр, а когато мястото е недостатъчно на гърба на 

последната страница, задължително се изписват имената и 

длъжността на служителя, изготвил писмото и на служителя, 

който съгласува писмото). 

o Изходяща писмо – придружително, със задължителни елементи: 

 Бланка; 

 Адрес на получателя; 

 Относно; 

 Обръщение; 

 Съдържание; 

 Приложения; 

 Подпис (под подписа на последната страница на втория 

екземпляр, а когато мястото е недостатъчно на гърба на 

последната страница, задължително се изписват имената и 

длъжността на служителя, изготвил писмото и на служителя, 

който съгласува писмото). 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ (ВЪТРЕШНО-АДМИНИСТРАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, 

ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАБОТАТА ВЪТРЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАБОТАТА С 

ВЪНШНИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СУБЕКТИ) 

 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, ЗА РАБОТАТА, ДЕЛОВОДНАТА 

ДЕЙНОСТ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД 

ХИСАРЯ 

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ - В ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ И В ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТНИ СТРУКТУРИ БЕЗ 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6: ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, С КОИТО 

РАБОТЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА 

СИГНАЛИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

8. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА КЪМ ОБЩИНА ХИСАРЯ 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9: ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ OT 

ОБЩИНА ХИСАРЯ 

10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ 

НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ OT 

ОБЩИНА ХИСАРЯ 
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капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансиранаот Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В 

СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ 

12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 12: ХАРТА НА КЛИЕНТА 

 


