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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Тези Вътрешни правила определят реда и начина на управление на човешките 
ресурси в Общинска администрация в сътоветствие с нормативната база на 
Република България (Кодекс на труда; Закон за държавния служител; Закон за 
администрацията; Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители; 
Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната 
админстрация; и други). 

2. Процесът на управление на човешките ресурси в контекста на целите и задачите 
на администрацията включва: 

 Пренареждане на общата задача на персонални задачи, включени в 
длъжностните характеристики и личните работни планове; 

 Делегиране на правомощия и отговорности на служителите; 
 Подбор на служители; 
 Назначаване на служители; 
 Координиране на общата работа и мотивация на колектива; 
 Обучение на служителите; 
 Оценка на служителите и трудовите възнаграждения; 
 Прекратяване на трудовото или служебно правоотношение; 
 Почивки и отпуски. 

 
 

II. ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ 

1.  Кметът на Общината съвместно с екипа си определят приоритетните задачи на 
Общината за предстоящата година. 

2. Анализ на наличната и предстояща работа и служители, с които Общинска 
администрация Хисаря разполага. Определяне на свободните работни места във 
връзка с нуждите на отделите. 

3. Кметът на Общината внася докладна в Общински съвет за числеността на 
структурата на Общинска администрация. 

4. Общинският съвет утвърждава численост и структура на администрацията. 

5. Кметът на Общината след публично обсъждане внася в Общински съвет 
проектобюджет за одобряване. В проектобюджета са включени заплатите на 
съществуващия и на персонала, който ще се наема. 

6. Изготвяне на длъжностно разписание от гл. специалист „Човешки ресурси”: 
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- длъжностите, които заемат служителите се определят от Единния 
класификатор на длъжностите в администрацията; 

- длъжностните характеристики се изготвят от началник отделите и се 
утвърждават от секретаря на Общината. 

7. Процес на набиране на служители: 

- държавни служители – след провеждане на задължителен конкурс (чл. 
10 от ЗДСл) по Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни 
служители; 

- по трудово правоотношение: обявяват се вакантните места в Бюрото по 
труда и на Интернет страницата на Общината; 

- разглеждат се подадените документи от гл. специалист „Човешки 
ресурси” и началник на отдела, в който е вакантната длъжност. Те 
правят класиране на кандидатите и го предлагат на кмета на Общината. 

 

III. НАЗНАЧАВАНЕ 

1.  Кандидатите за позиция на държавен служител се назначават само след 
спечелен конкурс, като наред със заявлението за постъпване на работа представят 
и документи, от които е видно, че са изпълнени изискванията на чл. 7 от ЗДСл. 

2. Служебното правоотношение възниква въз основа на административен акт. 
Административният акт назначаване се издава в писмена форма и трябва да 
съдържа реквитизите, посочени в чл. 11 от ЗДСл. Изпитателният срок е съгласно 
ЗДСл. 

3. Кандидатите за пизиция по трудово правоотношение подават заявление и 
прилагат към него автобиография автобиография, диплом за завършено 
образование, медицинско свидетелство за започване на работа, трудова книжка и 
ако е необходимо свидетелство за съдимост. 

4. Трудовото правоотношение възниква след подписване на Трудов договор между 
служителя и кмета на Общината (чл. 61 от Кодекс на труда). 

5. Изпълняват се изискванията на чл. 63, ал. 3 от Кодекс на труда – работникът или 
служителят постъпва на работа в едноседмичен срок. 

6. Всички новоназначени работници и служители се назначават по Трудов договор 
със срок на изпитване до 6 месеца, съгласно чл. 70 от Кодекс на труда. 

Новите служители и работници получават екземпляр от длъжностната си 
характеристика, екземпляр от акта за назнаване или трудовия договор. Те 
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преминават през първоначален инструктаж по безопасност на труда и се подписват 
в книгата за начален инструктаж. 

Новоназначените служители се запознават с Устройствения правилник на 
общинска администрация, Вътрешни правила за административно обслужване в 
Община Хисаря, Правилник за вътрешния ред в Община Хисаря, Инструкция за 
деловодната дейност и документооборота в Общинска администрация, Кодекс за 
поведение на държавния служител или Кодекс за поведение на общинския 
служител, след което се подписват, че са запознати с вътрешнонормативните 
документи. По Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
попълват и подписват Декларация за имотно състояние по чл. 29 от Закона за 
държавния служител и чл. 107а, ал. 4 от Кодекса на труда. 

 

IV. ОБУЧЕНИЕ 

Политиката на Община Хисаря в областта на обучението е да окуражава 
служителите непрекъснато да развиват способностите и уменията си в зависимост 
от личните си нужди и в съответствие с квалификационното ниво, изисквано от 
съответната работа. 

Планирането и осъществяването на обучението се извършва в следния ред: 

1. При заключителната среща по повод годишното атестиране на служителите 
през месец ноември на текущата година след оценяването, оценяваният и 
оценяващият ръководител съвместно попълват раздела „План за обучение и 
развитие” в атестационния формуляр. Оценяващият ръководител попълва 
раздела „Бъдещ потенциал”. 

2. В началото на календарната година всеки служител попълва „Личен план за 
обучение”, където вписва желанието си за обучение за професионално и 
служебно развитие. 

3. Прекият ръководител прецизира желанието за обучение на служителя като 
се ръководи от професионалната му подготовка, опита, потенциала за 
кариерно развитие и бюджета за обучение. 

4. Изготвените и подписани Лични планове за обучение се предават на 
секретария на Общината. 

5. Секретарят на Общината изготвя Анализ на потребностите от обучение на 
служителите и го предлага на кмета за одобрение. 

6. След одобрение на Анализа на потребностите от обучение на персонала, 
секретарят разработна проект на Годишен план за задължително и 
специализирано обучение. 

7. Проекта на Годишния план за обучение се разглежда от кмета, заместник-
кмета, секретаря и началниците на отдели и след това се одобрява от кмета. 

8. Сумата за обучение, заложена в Годишния план за обучение се включва при 
съставяне на проектобюджета на Общината. 
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9. Годишният план за обучение зе изпраща в МДААР и ИПА. 
10. Служителите посещават курсовете и семинарите, заложени в плана. 
11. Новоназначените държавни служители преминават през задължително 

обучение, съгласно чл. 35б от ЗДСл. 
 
 

V. ОЦЕНКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 

1. Оценяването на персонала е перменентен процен на събиране и обобщаване на 
информация за характеризиране дейността на отделните служители, както и за 
формиране на становище за качеството на извършваната от тях работа съобразно 
изискванията на стандартите и целите на администрацията. Съвкупността от 
дейностите по оценяването на персонала, формира съдържанието на управленска 
функция, която има две направления: 

 Оценяване качествата на кандидатите за заемане на съответните свободни 
длъжности. Прилага се в Раздел „Подбор на персонала”; 

 Оценяване на действащия персонал на администрацията за извършената 
работа като количество, качество и предложение за промяна на съответното 
възнаграждение. Извършва се чрез ежегодно атестиране на служителите. 

2. Атестирането на служителите се извършва ежегодно в съответствие с 
изискванията на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в 
държавната администрация. 

3. Основните цели на атестирането на служителите са: 

 Установяване равнището на професионална квалификация на служителите 
и съответствието й с изискванията на длъжностните характеристики и в 
Устройствения правилник; 

 Подобряване дейността на администрацията чрез ефективно управление на 
изпълнението по отношение на постигане на целите, изпълнение на 
задълженията и развитието на личната компетентност; 

 Справедливо възнаграждение на служителите според техните способности и 
принос към дейността на администрацията; 

 Определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на 
професионалната му квалификация и компетентност. 

4. Атестирането на служителите в Общинска администрация Хисаря се извършва 
въз основа на оценяване изпълнението на длъжността, при което се отчитат: 

 Професионалната квалификация като съвкупност от знания и умения, 
необходими за качественото изпълнение на задълженията; 

 Прослужено време; 
 Изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в 

длъжностната характеристика. 
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5. Секретарят на Общината осигурява цялостната организация по провеждането на 
атестирането, като за целта издава заповед, с която се определят периода на 
оценяването, етапите на оценяването, технологияга на оценяване и оценяващите и 
контролиращите ръководители. Заповедта се подписва от Кмета на Общината и се 
довежда до знанието на целия персонал. 

6. Етапите на оценяване, съгласно Наредбата са: 

 Подготовка на работен план (от 01 до 30 ноември). Изготвя се от оценявания 
служител и се съгласува с оценяващият ръководител. В него се вписват 
конкретните цели и задачи, от които е видно с какво дадения служител ще 
допринесе за изпълнение на общите цели на администрацията; 

 Междинна среща между оценяващия ръководител и оценявания служител 
(от 01.06. до 15.07.). На нея се прави преглед на изпълнението на длъжността 
и работния план до момента. Някои от целите, заложени в работния план 
може да се прецизират; 

 Заключителна среща между оценяващия ръководител и оценявания 
служител се провежда от 01 до 30 ноември на календарната година, на която 
се обсъжда: 

- степента, в която са изпълнени целите в работния план; 
- степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на 

преките задължения; 
- степента, в която оценявания служител е показал компетентностите, 

необходими за ефективно изпълнение на длъжността; 
- подходящи действия за обучение и развитие на служителя през 

следващия период. 

При приключване на заключителната среща се попълва формуляра, като се дава 
възможност на оценявания за възражение. С или без възражение попълнените 
формуляри се предават на контролирация ръководител за изразяване на 
становище. 

7. Попълнените и подписани формуляри се съхраняват от гл. специалист „Човешки 
ресурси” в досиетата на служителите. 

8. Оценките при атестирането намират отражение при индексиране на трудовите 
възнаграждения. 

 

VI. ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Почивките и отпуските на служителите в Общинска администрация Хисаря се 
изчисляват и ползват в съответствие с изискванията на Кодекса на труда и Закона 
за държавния служител. Те се изчисляват от гл. специалист „Човешки ресурси”. 
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В отпуск се излиза след подаване на заявление и подписана от кмета на 
Общината заповед. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО/СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ 

1. Прекратяването на трудовото правоотношение се извършва съгласно 
изискванията на Глава шестнадесета от Кодекса на труда, като се прецизира 
съответния член в зависимост от конкретния случай. 

За прекратяването се издава заповед, посочваща законовата обосновка, дължимите 
обезщетения. Заповедта се издава в четири екземпляра. Изготвя се от гл. 
специалист „Човешки ресурси”, съгласува се с юриста на Общината и началник на 
отдел „Административно обслужване” и началник на отдел „Счетоводно 
обслужване” и се подписва от кмета на Общината. 

2. Прекратяването на служебните правоотношения се извършва съгласно 
изискванията на Глава шеста от Закона за държавния служител, като се прецизира 
съответния член в зависимост от конкретния случай. 

Служебното правоотношение се прекратява от органа по назначаване с 
административен акт, който се издава в писмена форма и трябва да съдържа 
правното основание за прекратяване, дължимите обезщетения и придобития ранг 
на държавната служба. Акта се изготвя от гл. специалист „Човешки ресурси”, 
съгласува се с юриста на Общината и началник на отдел „Административно 
обслужване” и началник на отдел „Счетоводно обслужване” и се подписва от кмета 
на Общината. 

3. Обходният лист и в двата случая се използва, за да удостовери, че служителят е 
върнал всички материални средства, че не дължи пари на Общината и че неговите 
права на достъп са прекратени. За служители, отговарящи за парични средства или 
инвентар се прави инвентаризация от комисия, назначена със заповед на кмета на 
Общината. 

След издаването и подписването на заповедта за прекратяване на трудовото 
правоотношение или акта за прекратяване на служебното правоотношение, гл. 
специалист „Човешки ресурси” оформя трудовата/служебната книжка, съгласно 
Кодекса на труда или Закона за държавния служител. 

гр. Хисаря 

............................ година 


