ОБУЧЕНИЕ
СТРУКТУРИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКИТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОГРАМА
04 - 06.03.2020 г. (сряда - петък)
Хотел „Олимп“, град Тетевен
04.03.2020 г. (сряда)
13.00 - 13.30 ч.

Регистрация на участниците

13.30 - 14.00 ч.

Откриване и представяне участниците

14.00 - 15.30 ч.

Оптимизиране на структурата и организацията на дейността
на общинската администрация



нормативно възложени права и задължения на кмета на общината и общинския
съвет;



представяне на седем групи общини със сходни характеристики;



примерни модели за оптимизирана административна структура по групи
общини.



длъжности, необходими за покриване на функциите.

15.30 - 16.00 ч.

Кафе-пауза

16.00 – 17.00

Подходи за преодоляване на проблемите с „дефицитите“ на
кадри и средства – споделени длъжности, съвместяване, добри
практики

17.00 - 18.30 ч.

Устройствените документи в общинската администрация:



Устройственият правилник – средство за постигане на цели и резултати.



Длъжностно разписание - осигуряващо необходимите длъжности, гарантиращо
изпълнението на функциите.



Процедура за разработване и актуализиране на длъжностните характеристики и
типови длъжностни характеристики.

19.30

Вечеря

05.03.2020 г. (четвъртък)
9.30 - 10.45 ч. Политики, процедури, правила и вътрешни документи, осигуряващи
постигането на целите на общината/администрацията


Подходи за управление на процесите в администрацията.







Представяне
на
проекти
на
вътрешно-устройствени
документи/правила/процедури/инструкции, уреждащи добрата организацията на
работа в общинска администрация.
Препоръки за вида и съдържанието на информацията, свързана с
административните структури и на информацията , които задължително трябва да
се поддържат в съответствие с нормативните изисквания на интернет страницата
на общината.
Актуализиране и поддържане на правилата и процедурите в синхрон със
законодателството и мястото им в СФУК.

10.45 - 11.00 ч.

Кафе-пауза

11.00 - 12.30 ч.

Управлението на човешките ресурси в общините – част от
доброто управление.




Бюджетни и нормативни ограничения.
Стратегия за организационно развитие в общината – инструмент за модерно
управление.



Добри практики на местно и европейско ниво за насърчаване на служителите в
общините.

12.30 - 13.30 ч.

Обяд

13.30 – 15.00 ч.

Актуални нормативни промени в организацията на работа на
общинската администрация



Наредба за административното обслужване.



Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни
служители.
Дискусия с представители на АМС

15.00 - 15.30 ч.

Кафе-пауза

15.30 - 17.30 ч.

Открити въпроси по „електронизацията“






Софтуерна и хардуерна осигуреност на общинската администрация.
Информация за интеграция и използване на информационните системи на ДАЕУ,
e-gov.bg, отворени данни, вътрешноадминистративни услуги и др.
Нормативната уредба в сферата на мрежовата и информационната сигурност –
предизвикателствата пред общините.
Правила за институционална идентичност, на които да отговарят интернет
страниците на администрациите.
Дискусия с представители на ДАЕУ

19.30 ч.

Вечеря
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06.03.2020 г. (петък)
9.30 - 10.30 ч.



Преброяването през 2021 година – „чука“ на вратата.

Предварителен обход и необходим инструментариум.
Информация относно достъпа до данни, събрани от предварителния обход и
преброяването, до които ще достъпват общините.

10.30- 10.45 ч.

Кафе-пауза

10.45 - 11.30 ч.

Ангажименти и отговорности на секретарите и администрацията в
процесите по преброяването.
Дискусия с участието на представители на НСИ

11.30 - 12.30 ч.

Пета процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и
добро управление на местно ниво. Защо да кандидатстваме и какво
ни носи етикета?

12.30 ч.

Обяд
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