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Въведение
1.1. Дефиниция
Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF) е инструмент за Цялостно управление на качеството, разработен от
публичния сектор за публичния сектор, вдъхновен от Модела за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (European
Foundation for Quality Management, EFQM®). CAF се основава на предпоставката, че отличните резултати, свързани с работата на организациите,
гражданите/ потребителите, хората и обществото се постигат чрез лидерство, което управлява стратегии и планиране, хора, партньорства, ресурси
и процеси. Моделът разглежда организацията едновременно от различни аспекти, т.е. прилага холистичен/ цялостен подход към анализа на
организационното изпълнение.
CAF 2020 като цялостен инструмент за качество продължава да се основава на 8-те принципа за съвършенство и цикъла на непрекъснато
подобрение, които са в същността на модела.
Структурата на CAF с нейните 9 критерия и 28 подкритерия (от версия 2013) се запазва с оглед на нейната висока степен на разпознаване,
но някои от под-критериите са актуализирани и преформулирани за по-голяма яснота.
Актуализацията на модела и промените в него са в контекста на важни нови фактори и тенденции в съвременното развитие на публичната
администрация. Затова в новата версия фокусът е върху дигитализацията, иновациите, устойчивостта, гъвкавостта, многообразието,
сътрудничиството с гражданите и гражданското общество.
Посочените ключови акценти имат хоризонтален обхват в CAF 2020 и те намират своя израз в различните критерии и подкритерии на
инструмента за организационно съвършенство.
CAF 2020 в дългосрочен аспект цели „доброто управление” в публичната администрация, подпомагането на прилагането на реформи в
нея и постигането на по-качествени услуги за гражданите и обществото.
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1.2. Основна цел
Качеството на публичната администрация и предлаганите от нея услуги се оценяват най-вече по въздействието, което оказват върху
качеството на живота на хората. Целта на модела CAF е да води публичните организации към постигането на възможно най-добрите резултати.
Моделът CAF е достъпен в публичното пространство, той е лесно приложим инструмент, който подпомага организациите от публичния
сектор в цяла Европа в използването на техники за управление на качеството с цел подобряване на тяхната дейност. CAF е проектиран за употреба
във всички области на публичния сектор и е приложим към публичните организации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и
дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.
CAF е предназначен да бъде катализатор на процеса на цялостното подобряване на организацията и има няколко основни цели:
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1. Да въведе публичните администрации в културата на „съвършенство“ и принципите на Цялостно управление на качеството (TQM, Total
Quality Management2);
2. Да направлява постепенно публичните администрации към прилагането на пълния цикъл „Планирай - Направи - Провери - Действай“
(PDCA Plan-Do-Check-Act);
3. Да подпомага самооценката на публичната организация, за да се постави точна диагноза и да се определят мерките за подобрение;
4. Да съдейства на ученето чрез споделяне на добри практики между организациите от публичния сектор (bench learning).
Организациите, които започват да прилагат CAF, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на тяхното изпълнение и
желаят да въведат „културата на организационно съвършенство“ като използват знанието и енергията на хората в нея. Ефективното прилагане на
модела CAF трябва да доведе във времето до по-нататъшното развитие на този вид култура и мислене в рамките на организацията.
Традициите и опитът на Община Сливен по прилагане на инструменти и системи за управление на качеството, както и експертната
компетентност на служителите- знанията, уменията и нагласите им към непрекъснато усъвършенстване на изпълнението, доведоха до решението
на ръководството да потърси възможност за подобрение дейността на Общинска администрация Сливен чрез цялостно управление на качеството
(Total Quality Management - TQM).
Общинска администрация Сливен осигурява спазването на действащото в страната законодателство при извършване на основните си
дейности и по предоставяне на административни услуги, осигурява възможности за периодично преразглеждане, оценяване и подобряване на
резултатността и ефикасността на СУК спрямо качеството на извършваните административни услуги и постигане на удовлетвореност на
заинтересованите страни.
Общинска администрация Сливен е внедрила и поддържа Система за финансово управление и контрол съгласно ЗФУКПС и съгласно
методическите насоки на Министерство на финансите.
Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общинска
администрация Сливен е с численост към 31.12.2020 г., както следва - заетите щатни бройки са 317.5, в това число кметове и кметски наместници,
като щатното разписание е за 350,5 бройки.
Основната стратегическа цел за развитие на Община Сливен, дефинирана в Общински план за развитие на Общината и Програмата за
управление на Община Сливен за мандат 2019 - 2023 година е превръщане на хилядолетния ни град Сливен в привлекателно място за живот, в
град с добра жизнена и работна среда, като създадем оптимални условия за развитие на бизнеса и пълноценна реализация на човешкия фактор
чрез:
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подобряване на техническата и социалната инфраструктура на град Сливен за повишаване привлекателността на град Сливен за нови
посетители и инвеститори;
подпомагане развитието на местната икономика, основаваща се на традиционни и ресурсно обезпечени отрасли и внедряване на нови и
високотехнологични производства, типични за икономика, базирана на знанието; повишаване развитието на туристическия потенциал;
възстановяване и опазване на околната среда; намаляване на социалните различия и запазване на културната идентичност в града;
създаване на условия за по –добро осмисляне живота на всички жители и особено на младите хора и хората от социално слабите и
маргиналните групи;
ефективна и отворена за гражданите и бизнеса местна администрация
Постигането на главната цел е осъществено и посредством реализация на заложените приоритети, специфични цели и мерки в

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен и доразвито в Плана за интегрирано развитие на Община Сливен
2021-2027г. (ПИРО). Съгласно ПИРО визията на Община Сливен за развитие за периода 2021-2027г. е „Зелена, иновативна и модерна община,
отличаваща се с подобрено качество на живот на своите жители, насърчаваща развитието на бизнеса и младите хора и използваща потенциала
на своите природни и културни ресурси и на териториалното сътрудничество“. ПИРО на Община Сливен извежда три основни приоритета за
развитие на общината в периода 2021-2027г.:
 Подобряване качеството на живот и образованието
 Подкрепа за устойчиво икономическо развитие
 Балансирано, устойчиво и интелигентно развитие на средата, мобилността и екологичната инфраструктура, които са в контекста на
съгласуваността на основните стратегически документи на европейско, национално и регионално ниво.
Община Сливен има разработена и Стратегия за управление на риска, където са идентифицирани рисковете и чрез мерките за тяхното
управление се подпомага изпълнението на основната стратегическа цел на общината, чрез:
 Изграждане на съзнание и разбиране за процеса по управление на риска на всички нива в Общината;
 Изграждане на организационна култура по отношение на управлението на риска и на отговорност, свързана с управлението на риска на
всички нива в Общината;
 Обхващане на рисковете и на тяхното добро управление в рамките на „риск апетита“ на Община Сливен;
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Внедряване на управлението на риска като част от процеса по взимане на решения. Това включва свързване на идентифицираните рискове
и контролни дейности със стратегическите и оперативни цели на Община Сливен, като част от процеса по годишно планиране.

Независимо от всички действия, които администрацията е предприела за осигуряване на качество на извършваните от нея услуги и
постигане на удовлетвореност на заинтересованите страни, от страна на ръководството на Община Сливен бе взето решение за участие в проекта
на Института по публична администрация, Оперативна програма „Добро управление“ и Министерски съвет за прилагане на инструмента за
организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF в българската държавна администрация. Решението на ръководството за внедряване
на Общата рамка за оценка - CAF /Common Assessment Framework/, като инструмент за подобряване на ефективността и ефикасността в работата
на институцията и прилагането на модела CAF, има за цел да подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица,
да надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Сливен, да подобри цялостната дейност на организацията
и резултатите, които тя постига, да спомогне за повишаване на ефективността на всички нива и процеси в администрацията.
За осигуряване на висок обществен резултат чрез непрекъснато подобрение на управлението и качеството на административната дейност в
съответствие с принципите за цялостно управление на качеството (TQM) в публичния сектор и най-добрите европейски практики беше подписано
Споразумение за сътрудничество от 07.07.2020г. с Института по публична администрация /ИПА/ при реализация на проект BG05SF0P0012.014-0001 „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“2019-2021 г, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с което стартира процесът по
въвеждането на CAF.
Със Заповед № РД 15-1499/16.08.2021г. на Кмета на Община Сливен е определена Група за самооценка по CAF, съставена от
представители от различни структурни звена и длъжностни нива в Общинска администрация Сливен, които притежават необходимите
професионални знания, познания за организацията и мотивация.
Ролите в Групата за самооценка на Общинска администрация са разпределени, както следва:
1. Контролиращ – Валя Радева - Секретар Община Сливен;
2. Ръководител – Борислава Забунова - Н-к отдел „Административно обслужване и ЦАО“;
3. Председател на групата по самооценка – Милена Чиракова - Н-к отдел „Предварителен контрол“;
4. Експерт – Александрина Кънева - Н-к отдел „Правно –нормативно обслужване“;
5. Експерт – Веселин Дяков - Н-к отдел „Човешки ресурси“;
6. Експерт – Гинка Тужарова - Н-к отдел „Обществени поръчки“;
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7. Експерт – Нина Димитрова - Н-к отдел „Вътрешен одит“;
8. Експерт – Мария Паспалджиева - Н-к отдел „Международно сътрудничество и инвестиции“;
9. Експерт – Мария Кънева - Н-к отдел „Контрол по събиране на МДТ“;
10. Експерт – Ралена Куткарска – Ст. експерт в отдел „Информационно осигуряване“.
Със същата заповед е наредено в Общинска администрация Сливен да бъде въведен (цялостно и при пълен обхват на организацията)
аналитичният инструмент за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF и определени задачите на Групата за самооценка, а
именно:
1. Да участва в обучения и консултации във връзка с въвеждане на инструмента за организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“
CAF 2020 за подобряване на административната дейност на Община Сливен.
2. Да извърши (само)оценка на дейността на Община Сливен, чрез прилагане на инструмента за организационно съвършенство „Обща рамка
за оценка“ CAF 2020.
3. Да изготви Доклад за самооценката, който да представи на ръководството на Община Сливен за утвърждаване.
4. Да комуникира хода и резултатите от самооценката (след утвърждаване на Доклада за самооценката) със заинтересованите страни и
партньорите на Община Сливен, съгласно изготвен План за комуникация.
5. Да предложи основани на резултатите от самооценката и отразени в Доклада за самооценката препоръки/мерки за подобрение на Община
Сливен, с оглед последващото изработване и изпълнение на План за подобрение.
Членовете на Групата за самооценка изпълняват дейностите по самооценката под разпореждането, координацията и контрола на
Председателя на групата за самооценка, в съответствие със задачите си.
Всички служители на Община Сливен оказват необходимото съдействие на Групата за самооценка при изпълнение на задачите им.
Председателят на Групата за самооценка докладва на Ръководителя за текущото изпълнението на задачата по реда на оперативно управление
и контрол.
Контролът по цялостно изпълнение на проекта е възложен на Секретаря на общината - Валя Радева.
Периодът на самооценка на администрацията обхваща дейността за период от две-три години - 2019г. - 2021г.
Към Портфолиото на доказателствата са приложени доказателствени материали за период от две до три години, от 2019г. до 2021г. според
спецификата на доказателството, с оглед пълнота на доказателствения материал и осъществяване на обхватна преценка на отделните критерии и
подкритерии на инструмента CAF.
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Групата за самооценка, ръководителя и контролиращия служител преминаха обучение на тема: „Моделът CAF и ползите от неговото
прилагане в българската администрациа (за общо обучение на висши държавни служители и ръководители на администрацията)“ с лектор Мими
Йотова, и „Управление на качеството и внедряване на CAF (за общо обучение на служители в админстрацията )“ с лектор Ася Велкова, в периода
18.06.2021г. - 22.06.2021г..
Проведено бе и тридневно специализирано обучение на тема: „Внедряване на CAF в администрацията (първа част)“ в периода 01.09.2021г.
- 03.09.2021г.
Консултант в процеса е г-н Радослав Миланов – държавен експерт в Министерски съвет.

2. Описание на подхода и хода на самооценката
2.1. Подход и инструменти на самооценката
Със Заповедта на Кмета на Община Сливен за въвеждане в Общинска администрация Сливен на аналитичният инструмент за
организационно съвършенство „Обща рамка за оценка“ CAF е определен и обхвата на самооценката - цялостно и при пълен обхват на
организацията.
Определяне подхода и инструментите на Модела при прилагането му в Община Сливен:
- Холистичен подход към самооценката, включващ формулиране на причинно- следствени хипотези за връзки и отношения на ниво
подкритерии.
- Интегриран подход на съответствие с прилаганите общи за организацията системи за управление на административната дейност и
контрола и управлението на изпълнението на дейностите по подобрение в рамките на CAF.
Инструментите, които се прилагат при извършване на самооценката:
документиран процес и управление, основано на факти. Създаване на база данни („портфолио на доказателствата“) относно стойности на
показатели/индикатори за резултатност и ефективност.
• провеждане на съпътстващи набирането и оценката на наличните доказателства анкети на фокус-групи, използвани при самооценката,
включително:
- определяне на степен на удовлетвореност.

Проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“ се
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- идентифициране на ключови и помощни процеси и анкетиране на собствениците им относно вложения, резултати, въздействия и ефекти
и оценка на ефективността и ефикасността на процесите.
• Съответствие със стратегическите документи на организацията.

2.2. Ход и етапи на самооценката
Групата по самооценка извърши определянето на главните заинтересовани страни и ключовите процеси. След обсъждане членовете на групата
определиха:
• Целеви Групи или главни заинтересовани лица при внедряване на CAF 2020 са:
- Ръководство на организацията, в т.ч.:
* Кмет на Община Сливен и заместник-кметове; Служители на администрацията; Ръководни служители в администрацията;
- Граждани/потребители на услуги;
- Областна администрация - Сливен;
- Медии (местни и регионални);
- Лидерът и членовете на SAG (групата за самооценка);
- населените места/ кметства на територията на Община Сливен и техните ръководители (кметове и кметски наместници;
- Териториални структури на изпълнителната власт на територията на община Сливен /НАП, НОИ, Дирекция „Социално
подпомагане – Сливен“, РИОСВ, РЗИ, Областна дирекция „Земеделие“, Общинска служба „Земеделие“, Агенция по кадастър и регулация,
Агенция по вписванията, РИО Сливен, ТЗ „ГРАО – Сливен“, Териториален държавен архив, Териториално статистическо бюро, Регионална
служба по заетостта, Регионална дирекция по горите, ОБДХ, Дирекция „Бюро по труда“, Областна дирекция „Инспекция по труда“, ОД на
МВР, PC на ПБЗН - Сливен и др.;
Районен съд, Окръжен съд, Административен съд, Районна прокуратура, Окръжна прокуратура;
- Училища, детски градини;
- НПО, работещи в области на отговорност на организацията;
• Ключови процеси са:
- Планиране и организиране процеса на самооценка;
- Публичност на проекта за самооценка;
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Съставяне на група за самооценка;
Организирано обучение;
- Извършване на самооценката;
- Съставяне доклад за резултатите от самооценката;
- План за подобрение;
- Публичност на плана за подобрение;
- Прилагане плана за подобрение;
- Планиране на следващата самооценка.
Подготвено е Портфолиото на доказателствата на Общинска администрация Сливен. Всички съотносими доказателства са публикувани на
вътрешната страница на Община Сливен. Портфолиото от доказателства беше попълвано с подкрепата на всички служители на администрацията, като
се взе решение доказателствата да се събират и използват само в електронен формат. В Доказателствата към Портфолиото са събрани от екипа по
самооценката доказателства, които да подкрепят отделните части на модела и да служат за ориентир при оценката на работата и резултатите на
Общинска администрация Сливен по всички 9 критерия и 28 подкритерии на Модела. Подготвеният от екипа списък от доказателства, заедно с копия
на документите, които ги подкрепят, бяха активно използвани от членовете на Групата за самооценка и привлечените към нея служители по време на
процеса на самооценката.
Сред служителите на Община Сливен е проведена Анкета за проучване на нагласите сред служителите, обобщени са резултатите от нея и е
направен сравнителен анализ. Провеждането на Анкетата се извърши поради липса на достатъчно доказателства и измервания в областта на
резултатите, свързани с хората в Общинска администрация Сливен (критерий 7). Анкетата имаше за цел да събере първоначална информация и данни
за нивото на удовлетвореност в различни аспекти, касаещи служителите в Общинска администрация, както и да даде възможност да се съберат
мненията и предложения за мерки за подобряване дейността на организацията, които да се обсъдят след приключване на самооценката. Такова
проучване се прави за първи път в Общинска администрация Сливен и се прие положително.
Изпратено е писмо до заинтересованите страни, определени от ГС за получаване на обратна връзка в процеса на установяване на силните
и слаби страни на организацията, като в Общинска администрация са получени отговори с мнения и препоръки. Изготвен е анализ на направените
мнения и препоръки, включени в настоящия Доклад .
Проведена е Анкета за проучване на нагласите сред гражданите и бизнеса, обобщени са резултатите от нея и е направен сравнителен анализ.
Служителите на Общинска администрация Сливен активно се включиха в процеса по събиране и предоставяне на информация и доказателства,
като по този начин допринесоха за работата на Групата за самооценката.
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Групата за самооценка проведе 12 общи срещи, като между тях всеки член на екипа на Общинска администрация работеше самостоятелно. С
оглед спазване на противоепидемиологичните изисквания свързани с Ковид 19, някои от срещите се проведоха дистанционо. За всяка от проведените
срещи бе съставен Протокол.
В изпълнение на задачите, определени в Заповедта на Кмета на общината за въвеждане на модела CAF, Групата за самооценка,
подпомогната от служителите на Общината, извърши самооценката в няколко етапа:
 Индивидуална фаза.
Индивидуално оценяване по 9 критерия (28 подкритерия) на организацията. На този етап всеки член от групата за самооценка
самостоятелно определи силните страни и областите на подобрение въз основа на своите знания и опит в организацията. Постави числова
оценка на всеки един от под-критериите в CAF чрез класическо точкуване.Този кумулативен начин на точкуване помага на организацията да
опознае по-подробно цикъла PDCA /Планирай-Направи-Провери- Действай/ и да я насочва при прилагането на
качествен подход.
11
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 Представяне на резултатите от индивидуалната оценка.
Бланките с извършената индивидуална оценка се предадоха на Председатела на Групата за самооценка. Информацията се обобщи и
систематизира, след което се предложи за обсъждане и постигане на консенсус.
Анализът на първичните данни от прегледа и самостоятелните оценки позволи да се концентрира дискусията в Групата за самооценка за
постигане на консенсуса главно в областите на необходимото подобрение. Постави се основа за последваща оценка на приоритета на областите
на подобрение. След обсъждане се постигна съгласие за общ подход към доказателствата.
В резултат на обсъждането на първичните резултати се определи етапа на управление на изпълнението на Община Сливен по всяка една от
областите на модела в контекста на PDCA цикъла на Деминг.

12
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Постигна се консенсус по критичните области на подобрение и се определи приоритета им. Обсъди се и набор от хипотези за възможните
причинно-следствени връзки и критичните за администрацията отношения, които следва да се вложат и отразят при съставяне на План за
подобрение. Предложи се формулировка на ключовите процеси, върху които следва да се фокусира организационното и оперативно
усъвършенстване на администрацията в последващия период.
 Постигане на консенсус в групата и определяне на резултатите.
Дискусиите преминаха с обсъждане на силните страни, областите на подобрение и препоръките за всеки подкритерий. В съгласие се постави
числова оценка на всеки подкритерии от 0 до 100. Екипът избра класическата форма на точкуване, която е препоръчителна за използване при
първа самооценка от администрациите. Всеки от членовете на екипа постави своите оценки по всички критерии и подкритерии на Модела.
Мерките за подобрение се обсъждаха по приоритет и ресурсна обезпеченост.
Постигането на консенсус в Групата за самооценка се доказа основно чрез два елемента - определяне на характерната за всеки от 28-те
подкритерии, съвкупност от доказателства и отнасянето им към „Силните страни“ или „Областите на подобрение“ („слабите страни“) на
администрацията и определяне мястото на този подкритерий в PDCA цикъла на Деминг със съответния числов израз чрез стойността на оценката
в общ мащаб 0-100. Обсъждането се извърши по всеки от 28-те подкритерия, като доказателствата се отнасяха към „силни страни“, съответно
„области на подобрение“, според това дали са посочени сред най-високо, съответно най-ниско оценените от болшинството от членовете на
групата за самооценка.
При определяне на числовия израз членовете на групата за самооценка се съгласиха да се извърши следната процедура:
- Определя се в кой числов интервал, съответен на етап от PDCA цикъла на Деминг за благоприятните фактори или спрямо тенденции и
цели при резултатите, е определената от членовете обща оценка на база на извършените самостоятелно оценки по подкритерия;
- Обсъжда се дали етапът на управление на факторите, съответно – тенденциите и целите при постигнатите резултати в организацията,
съответства на качествената оценка, която предлага моделът срещу посочения брой точки;
- Определя се стойност спрямо самостоятелните оценки в посока на преобладаващите оценки и тя се приема за консенсусна.
- Постави се числова оценка на всеки подкритерии от 0 до 100.
- Всички данни, с които е оперирано при постигането на консенсуса - междинни и окончателни, както и графично представения им
статистически анализ, са представени по-долу. Данните бяха представени и подробно обсъдени в рамките на дискусията за постигане на
консенсус чрез изглаждане на различията в интерпретиране на примери и доказателства


Изготвяне на Проект на Доклад за проведената оценка и обсъждането му.
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На този етап се обсъди изготвения Проект на Доклад, изготви се Протокол от срещата на екипа по самооценката и се набелязаха
няколко мерки, които да залегнат в окончателния Доклад за самооценката на Общинска администрация Сливен.
 Изготвяне на окончателен Доклад за проведената оценка.

3. Резултати от самооценката
В приложената таблица по-долу се съдържат резултатите от получената самооценка на Община Сливен, изготвена от определената
работна група по модел CAF.
РИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ

КРИТЕРИЙ 1: ЛИДЕРСТВО
ПОДКРИТЕРИИ:

1.1. Определя насоката за развитие на организацията чрез разработване на нейната мисия, визия и ценности
1.2. Управлява организацията, нейното изпълнение и непрекъснатото ѝ усъвършенстване (Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава
личен пример)
1.3. Вдъхновява, мотивира и подкрепя хората в организацията и дава личен пример
1.4. Управлява ефективни взаимоотношения с политическите власти и други заинтересовани страни
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

1.1









Формулирани мисия, визия и основни ценности.
Разработени и оповестени стандарти за етично
поведение.
Плановете за развитие на общината и всички
стратегически документи са публично достъпни.
Изготвя се годишна оценка по Плана за развитие
на общината.




Участието на заинтересованите
страни не е ангажирано в
достатъчна степен.
Публикуване на мисия, визия и
основни ценности на общината.
Мисията, визията и основните
ценности
не
се
преглеждат
периодично в съответствие с
динамиката на средата.

ТОЧ
КИ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

55

 При
изпълнение
на
целите
на
администрацията да се изгради система за
ефективна комуникация на резултатите сред
заинтересованите страни – вътре и извън
организацията.
 Да се споделят мисията, визията, основните
ценности, стратегическите и оперативните
цели с всички служители в организацията,
включително и с други заинтересовани
страни.
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1.2








1.3






Ангажираност на лидерите към непрекъснато
подобряване на организацията - Общински
стратегически документи за развитие, Програма за
управление.
Поставена основа за усъвършенстване на работата
на организацията - СФУК, ежедневен анализ на
постъпилите документи чрез деловодната система.
Създадени са подходящи условия за разработване
и управление на проекти.
Създадени са условия за вътрешна и външна
комуникация.
Идентифицирани и определени приоритети за
необходими промени по
отношение
на
структурата, изпълнението и управлението на
организацията - утвърдена структура.



Служителите са подпомагани от ръководството
при изпълнение на техните задължения, планове и
цели
Има готовност от страна на ръководството да
приемат препоръки/предложения от служителите
и да реагират на техните конструктивни идеи.
Делегиране на правомощия, отговорности и
компетенции на служителите, отразено в
длъжностните им характеристики.
Насърчаване на култура на учене и стимулиране на
служителите да развиват своята компетентност.











Укрепване на взаимното доверие,
лоялност и уважение между
ръководство и служители.
Подобряване ефективността на
вътрешната
и
външната
комуникация.
Обсъждане
и
по-голяма
прозрачност при промяна в
структурата.
Подобряване на комуникацията при
разработване и управление на
проекти за развитието на общината
и работа в екип.
Актуализиране и оптимизиране на
съществуващата организационна
структура.
Насърчаване
получаването
на
обратна връзка и препоръки от
служителите, относно подобряване
организацията на работа, иновации
и текущата дейност.
Да се засили информираността на
служителите по ключови въпроси за
организацията, като се използват и
методите за консултация с тях.
Определяне на възможности за
материална
и
нематериална
подкрепа
на
усилията
на
административните
звена
и
отделните служители и получаване
на необходимото признание и
възнаграждение.

50

 Да се организира обучение на служителите,
подпомагащо постигането на заложените
цели на общинската администрация.
 Изготвяне на нова административна
структура и даване на възможност за
обсъждане.
 Изготвяне на ясни и измерими критерии за
оценка на изпълнението.
 Провеждане на срещи на ръководството със
служителите от отдели и дирекции.
 Въвеждане на ефективен мониторинг чрез
текущо наблюдение и оценка.

16
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Провеждане на срещи на ръководството с
отговорните служители, където да се
комуникират ключови и текущи въпроси, с
цел отпимизиране на работата на
администрацията като цяло.
Изработване на механизми за морално
поощрение на служителите и представяне на
личните постижения пред администрацията,
както и прилагане на разработените Правила
за материално стимулиране.



Уважаване и удовлетворяване на индивидуалните
нужди и съобразяване с личното положение на
служителите.





Да се наблегне на обратната връзка
от служителите към ръководството
за подобряване на работата на
отделните звена и екипи.




1.4








Ръководството е подпомогнато при определяне на
публичните политики, свързани с организацията и
изготвяне на стратегическите документи за
развитието й, чрез събиране на информация и
анализ на заинтересованите страни, определяне на
техните основни настоящи и бъдещи нужди.
Публичните политики и стратегически документи
на общината са в съответствие с националните
такива - ПИРО, Планове и програми за развитие.
Изградени са партньорства и мрежи с важни
заинтересовани
страни
(граждани,
неправителствени организации (НПО), групи по
интереси и професионални сдружения, бизнес
среди, други публични органи и т.н.)
Осигурено е непрекъснато оповестяване чрез
сайта на общината за дейностите на общината,
програмните документи, инициативи, както и за
прдоставяните услуги.







Продължаваща
работа
със
заинтересованите страни и анализ и
определяне на техните основни
настоящи и бъдещи нужди, и
споделяне на тези данни в
организацията.
Подпомагане на политическите
власти
в
определянето
на
публичните политики, свързани с
организацията.
Ефективни отношения с всички
териториални
структури
на
изпълнителната власт на местно
ниво.

75




ОБЩ РЕЗУЛТАТ/ 400

210

СРЕДНО / 100

52,5
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Да се наблегне на прозрачния стил на
ръководство, основан на взаимна обратна
връзка, доверие и открит диалог.
При прегледа на изпълнение на целите чрез
системата за управление на риска и рискрегистрите да се предоставя обратна връзка
към ръководството за подобряване на
работата.
Въвеждане на периодични анкети за обратна
връзка на служителите.
Изграждане на партньорски отношения чрез
иницииране/провеждане
на тематични
работни срещи.
Подобряване имиджа на общината чрез
повишаване обществената осведоменост,
репутация и признание на организацията и
нейните функции.
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ

КРИТЕРИЙ 2: СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРАНЕ
ПОДКРИТЕРИИ:

2.1. Идентифицира потребностите и очакванията на заинтересованите страни, външната среда, както и съответната управленска информация
(Събира информация за настоящите и бъдещите потребности на заинтересованите страни, както и релевантната управленска информация)
2.2. Разработва стратегии и планове въз основа на събраната информация (Разработва стратегия и планиране въз основа на събраната информация)
2.3. Комуникира, изпълнява и преглежда стратегии и планове (Комуникира и изпълнява стратегията и плановете в рамките на цялата организация
и регулярно ги преглежда)
2.4. Управлява промените и иновациите, за да гарантира адаптивност и устойчивост на организацията (Планира, въвежда и оценява иновации и
промени)
П
К

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

2.1





ТОЧ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

КИ





Наличие на партньорство между всички
институции, заинтересовани лица и структури на
гражданското общество в процеса на разработване
и реализиране на стратегическите намерения.
Идентифицирани са заинтересованите страни в
стратегическите и планови документи, като
периодично
се
отчитат
резултатите
от
изпълнението на заложените цели и мерки - Отчет
за изпълнение на бюджета, публично обсъждане,
публичност при управление на средства от ЕС и
други донори.
Събиране, анализиране и преразглеждане на
информация относно различни променливи
показатели в процеса на изготвяне на политики и
съотносимите им документи: политико-правни,
социално-културни, екологични, икономически,
технологични и демографски фактори за развитие.





Системно събиране и анализиране
на информация за специфичните
потребности и очаквания от
заинтересованите страни.
Конкретните
цели
на
структурните звена и на отделните
служители да са съотносими с
целите на организацията.
Подобряване на работата на
общинската администрация на
база системен анализ.

50
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Използване на възможностите на работната
група, като инструмент за анализ, оценка и
формулиране
на
потребностите
на
заинтересованите страни.
Ежегоден анализ на вътрешните силни и
слаби страни на администрацията и анализ
на управление на риска с цел подобряване на
работата на общинската администрация
(Функционален анализ).

18



Ежегодно събиране и обобщаване на управленска
информация
относно
изпълнението
на
целите/работата на организацията.

19
2.2







Ангажирани са заинтересованите страни в
разработването на стратегия и планиране,
балансирани и приоритизирани са техните
очаквания и потребности.
Оценени са съществуващите задачи от гледна точка
на очакваните резултати (продукти и предоставяни
услуги) и въздействията (постигнати ефекти в
обществото), както и качеството на стратегическите
и оперативните планове.
Мисията и визията са развити в стратегически
(дългосрочни и средносрочни) и оператизни
(конкретни и краткосрочни) цели и действия ПИРО;






Развиване на мисията и визията в
стратегическите документи за
администрацията;
Политика
за
социална
отговорност.
Приоритизиране на целите на
администрацията и определяне на
мерки за изпълнението им.
Обвързване на
постигнатите
резултати с достатъчно ресурси
при планирането и изпълнението

55
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В изготвянето на стратегическите
документи да бъде развита мисията и
визията на Общинска администрация и
политика за социална отговорност.
Интегриране на целите на администрацията
в индивидуалните работни планове на
служителите.
Общински план за развитие на Община
Сливен.
Да се планира в дългосрочен аспект с цел
обвързване на резултатите с достатъчно





2.3




Съществуващите задачи се оценяват от гледна
точка на очакваните резултати (продукти и
предоставяни услуги) и въздействията (постигнати
ефекти в обществото).
Публично обсъждане на бюджета; разписване на
социални ангажименти при планиране и
изпълнение на бюджета
Наличие на длъжностни характеристики.
Изготвени са индивидуални планове за всяка
дирекция или отдел.

ресурси при планиране и изпълнение на
дейностите.






Междинните
и
годишните
оценявания от срещите между
служител и ръководител са
формални.
Пренебрегване на оценяването.
Липса на комуникация между
дирекциите и отделите.

52










2.4

 Въвеждат се иновации и промени.




Няма
разписани
вътрешни
правила, по отношение на
нововъведенията.
Извършване
на
неадекватно
финансово
планиране,
без
предварително изготвен анализ.

65




Подобряване на вътрешната комуникация за
разпространение
на
целите
на
администрацията, чрез обсъждането им на
ниво структурно звено.
Подобряване на комуникацията между
отделите и дирекциите чрез оперативки.
Необходим е диалог между тях с цел обмен
на информация за работата на всяко звено.
Внедряване на напредък по изпълнение на
целите и задачите.
Да се избегне формалното оценяване на
служителите, като се наблегне на открития
диалог, да се открият количествени
показатели за оценка за избягване на
субективния елемент.
Въвеждане на количествен и качествен
анализ на индивидуално извършената
работа от всеки служител.
Повишаване на мотивацията на заетите в
администрацията да използват новите
технологии.
Провеждане на анкета, проучване на
готовността за прилагане на иновативни
методи и процеси, както сред служителите,
така и сред потребителите.
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Липса на диалог при планиране на
финансовите средства.

ОБЩ РЕЗУЛТАТ/ 400

222

СРЕДНО / 100

55,5

Провеждане на обучения на ръководителите
на структурни звена във връзка с планиране
на бюджета.

21
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ

КРИТЕРИЙ 3: ХОРА
ПОДКРИТЕРИИ:

3.1. Управлява и подобрява човешките ресурси, за да подпомага стратегията на организацията (Планира, управлява и подобрява човешките си
ресурси по прозрачен начин и в съответствие с процеса на стратегическо планиране)
3.2. Развива и управлява компетенциите на служителите (Идентифицира, развива и използва компетенциите на служителите като съгласува
индивидуалните цели с тези на организацията)
3.3. Ангажира и упълномощава служителите, подкрепя тяхното благополучие (Ангажира служителите чрез създаване на условия за открит диалог
и предоставяне на правомощия, подкрепящи техния успех)
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

ТОЧ
КИ

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ

3.1





Липса на политика за планиране
на
необходимите
кадри/специалисти.
Вътрешните правила не са
популяризирани сред служителите
в администрацията.
Липса на мотивация и финансово
стимулиране.

60



Въвеждане на ред за съставяне и
изпълнение на план-график и
споделяне на опит от обучени
служители.
Липса
на
механизъм
за
наставничество.

55






3.2






Вътрешни правила за управление на човешките
ресурси.
Клаузи за финансово стимулиране посочени във
Вътрешни правила за заплатите на служителите в
Общинска администрация.
Вътрешни правила за обучение на новоназначени
служители.
Разписани функции на отдели и дирекции.
Клауза за допълнителни дни за отпуск в
колективния трудов договор.
Прилага се система за кариерно развитие на
служителите в Общината.
Вътрешни правила за оценяване и формиране на
работните заплати за годишно оценяване.
Обучение на работното място на заети в
администрацията служители и новоназначени.
Идентифициране на компетенции на 6 месеца,
както и годишно. Извършва се индивидуално.
Ежегодно се изготвя план-график за обучение.
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Изготвяне на политика за планиране на
необходимите кадри/специалисти.
Проверка знанията и компетентността на
служителите,
относно
действащите
вътрешни правила, чрез въвеждане на
тестова система.
Прилагане на клаузите по финансово
стимулиране посочени във Вътрешни
правила за заплатите на служителите в
Общинска администрация.

Проучване относно необходимите обучения
и разполагаемите ресурси.
Изготвяне на механизъм за наставничество.
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3.3






Проведени анкети сред персонала относно тяхната
удовлетвореност.
Риск регистър за рисковете свързани с човешките
ресурси.
Осигурени са условия за назначаване и обслужване
на хора в неравностойно положение.
Насърчаване на екипна работа между отделите.





Не се извършва анализ на
резултатите,
получени
от
проведените
анкети.
Липсва
обратна връзка на знание за
получените резултати.
Създаване на по-добри условия за
труд.



80

Aнализ на резултатите, получени от
проведените анкети.
Своевременно предприемане на мерки за
повишаване
удовлетвореността
на
персонала.



ОБЩ РЕЗУЛТАТ/ 300

195

СРЕДНО / 100

65
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КРИТЕРИЙ 4: ПАРТНЬОРСТВО И РЕСУРСИ
ПОДКРИТЕРИИ:

4.1. Развива и управлява партньорства със съответните организации
4.2. Работи съвместно с граждани и организации на гражданското общество (Създава и осъществява партньорства с гражданите/потребителите)
4.3. Управлява финансите
4.4. Управлява информация и знания
4.5. Управлява технологии
4.6. Управлява инфраструктурата
ПК СИЛНИ СТРАНИ
4.1






Създадени партньорства с други общини за
решаване на общи проблеми.
Създадени партньорства с публичния сектор – НПО
и други организации, публични организации,
синдикати, културни организации.
Разработват се съвместни проекти с различни
институции. Общината участва в обмяна на опит.
Осъществени партньорства с други държави.

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ



Използване на възможността за
обмен на добри практики от
други държави.
По-ефективна
работа
с
неправителствения сектор.

ТОЧ
КИ

60

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ





Регулярни срещи с представители на
неправителствения
сектор
и
индентифициране на общи инициативи.
Обмен на добри практики.
Оценка на изпълнението на резултатите от
партньорствата и ако е необходимо
идентифициране на други партньорства.
Обмен на информация и добри практики с
други администрации.
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4.2








4.3





4.4



Електронна интернет форма на официалния сайт на
Общината за предложения, сигнали и заявления.
Харта на клиента.
Публичност при формиране на бюджета и
възможност за предложения.
Публикувани годишни доклади на кмета.
Обществени обсъждания за всяка нова инициатива
на Общината.
Извършва се оценка на комуникационните канали,
относно тяхната ефективност.

Привлечени външни финансови ресурси, като това
се извършва за изпълнение на заложените
стратегически цели в Плана за развитие на
общината.
Правила за поемане на задължения и извършване на
разход.
Ежегоден отчет за изпълнение на бюджета на
Общината.
Вътрешна Общинска информационна система
(ОИС), съдържаща всички утвърдени вътрешни
правила, инструкции, процедури, справочници,
бланки на документи и други полезни ресурси.
Информационната система се актуализира при



Недостатъчна ангажираност на
гражданите.

72



Мониторинг и контрол на партньорства.
Внедряване на механизъм за оценка.



По-активна работа със заинтересованите
страни.
Приемане на градивна критика, получена по
различните комуникационни канали от
гражданите и предприемане на адекватни
действия за отстраняване на пропуските в
администрацията.
Насърчаване на гражданите да дават мнения
по ключови въпроси за общината чрез
медиите.
Откриване на изнесени кутии за предложения,
сигнали и заявления на възлови обществени
места (търговски обекти, учреждения,
клиники, пазари, пощенски клонове и други
обществени места).
Реорганизация на структурата на човешкия
ресурс, с цел приоритизиране на разходите и
обезпечаване работата на администрацията.
Провеждане на обучение на началник отдели
и директори на дирекции за повишаване и
опресняване знанията в областта на
финансовото планиране и разходване на
публичните средства.
Преструктуриране
на
информацията,
съдържаща се в ОИС за услеснение на
потребителите.












Приоритизиране на разходи за
управление
на
човешките
ресурси и обезпечаване работата
на администрацията.
Подобряване ефективността при
планиране
на
бюджета,
разходване
на
публичните
средства.
Общинската
информационна
система се използва рядко от
служителите и не е достатъчно
използвана от тях.

71




40
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постъпване на нова информация (документи,
съобщения) своевременно. До ОИС имат достъп
всички служители в администрацията.
Наличие на служебни електронни пощи с домейн
sliven.bg.






Не
всички
служители
в
Общината използват служебните
си електронни пощи.
Липсва
политика
за
приемственост, с цел запазване
на
знанията
(напуснал/пенсиониран
служител).





4.5




Община Сливен предоставя услуги по електронен
път.
Създадени и при необходимост са актуализирани
вътрешни правила, процедури, политики, свързани
с
информационните
и
комуникационните
технологии.



Необходимост от проектиране и
изграждане
на
мрежова
инфраструктура, отговаряща на
специфичните потребности на
администрацията.

40



Изпращане на уведомителни имейли до
всички служители в администрацията, при
публикуването на информация в ОИС.
Спазване на чл. 57 и чл. 63 от Политика за
допустимо използване на активи в общинска
администрация Сливен.
Разработване на програма за наставничество
за новопостъпили.
Прилагане на законоустановени правила и
норми за търсене на дисциплинарна
отговорност и налагане на дисциплинарни
наказания на служители, които в нарушение
на трудовото законодателство (КТ и ЗДСл) не
използват
вътрешните
комуникационни
канали. Нормативно определените нарушения
са неизпълнение на възложената работа,
неспазване на техническите и технологичните
правила; неизпълнение на други трудови
задължения, предвидени в закони и други
нормативни актове, в правилника за
вътрешния трудов ред, в колективния трудов
договор или определени при възникването на
трудовото правоотношение (длъжностна
характеристика);
неизпълнение
на
служебните задължения.
Проектиране и изграждане на нова мрежова
инфраструктура.
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4.6






Поетапно извършване на ремонтни дейности в
кметствата, кметските наместничества, училища,
детски градини и други обществени структури.
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Община Сливен.
Приет е план за управление отпадъците и се
извършва контрол върху доставчика, предоставящ
услугите по управление на отпадъците.
Поетапно се подменя материалната база.




Популяризиране
на
предоставяните
електронни
услуги.
Не е установен ред, по който
информацията да достига до
заинтересованите лица.
Осигуряване
на
физическа
достъпност до повече общински
сгради за хора с увреждания.
Не се прилага ефективно
разделното
събиране
на
отпадъци.

75







ОБЩ РЕЗУЛТАТ/ 600

358

СРЕДНО / 100

59,6

Осъществяване на контрол върху доставчика,
предоставящ услугите по управление на
отпадъците от остаряла техника.
Повишаване информираността на гражданите
чрез информационни кампании в областта на
управление на отпадъците, с цел опазване на
околната среда.
Организиране на инициативи и кампании в
областта на опазване на околната среда.
Планиране на средства за подобряване
достъпността до общинските сгради за хора с
увреждания.
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ

КРИТЕРИЙ 5: ПРОЦЕСИ
ПОДКРИТЕРИИ:

5.1. Разработва и управлява процеси, за да повиши стойността на организацията за гражданите и потребителите (Идентифицира, проектира,
управлява и реализира иновативни процеси с участието на заинтересованите страни)
5.2. Предоставя продукти и услуги за потребители, граждани, заинтересовани страни и общество (Разработва и предоставя услуги и продукти,
ориентирани към гражданите/ потребители)
5.3. Координира процесите вътре в организацията, както и с други свързани организации
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

5.1










Изготвени правила и инструкции за дейността на
Общинска администрация Сливен.
Изготвени анкети за измерване на степента на
удовлетвореност
на
потребителите
на
административни услуги, на гражданите и бизнеса,
както и за нагласите на институции и организации,
относно дейността на Община Сливен.
Поставени са цели за изпълнение ориентирани към
заинтересованите страни.
Прилагат се показатели за изпълнение, чрез които да
бъде повишена ефективността на процесите.
(Анкети)





Периодична актуализация на
правила и инструкции за
дейността
на
Общинска
администрация
Сливен,
съобразно
промени
в
законодателството.
По-задълбочен анализ на анкети
за измерване на степента
на
удовлетвореност
на
потребителите
на
административни услуги, на
гражданите и бизнеса.
Резултатите от проведените
анкети се анализират, но не се
извършват
необходимите
коригиращи действия.

ТОЧ
КИ

70

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ




Да се набележат конкретни мерки, базирани на
резултатите от направените анкети.
Повишаване контрола при спазване на
приетите вътрешни правила и инстукции.
Регулярно провеждане на анкети за
удовлетвореността на потребителите от
административните услуги.
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5.2






5.3










Осигурена е достъпност на организацията (гъвкаво
работно време, достъпност до информация,
документи в различни формати - на хартия, в
електронен формат ).
Предоставяне на възможност за отправяне на
сигнали и предложения, по електронен път.
Предоставяне
по
електронен
път
на
административните услуги, чрез системата на
ДАЕУ, (заявяване, плащане чрез Виртуален ПОС и
получаване).



Общинска адмистрация Сливен използва системата
regix за снабдяване с документи от първични
администратори на данни, а не ги изисква от
потребителите на услуги.
Общинска
адмистрация
Сливен
използва
електронен обмен и електронно връчване на
документи с други учреждения, общини, граждани
и организации.
Общинска адмистрация Сливен използва деловодна
система Акстър - даваща възможност за
проследяване на цялостния процес по предоставяне
на услугите и сроковете за изпълнение.
Община Сливен идентифицира резултатите (услуги
и продукти) от дейността в основните ресори.
Администрацията осигурява подходяща и надеждна
информация, за статуса на изпълнение на
поставените задачи.











Подобряване на разработените
системи и процедури за
управление на обработката и
предоставянето на отговори на
запитвания и жалби, отправени
от гражданите/потребителите.
Подобряване на установените
процедури за ефективност на
работните
процеси
по
предоставянето
на
услуги
(технологични карти).
Активно участие на всички
заинтересовани страни в общия
обмен на данни.
Затруднения в изготвянето на
общи
документи,
касаещи
повече от едно структурно
звено.
Липсват
комуникационни
канали между отделните звена за
създаване на организационно
свързани процеси.
Затруднения при изготвянето на
ел. документи, ползането на
вътрешно
ведомствени
електронни
подписи
и
електронно подписване
и
съгласуване на документи.

60





55






РЕЗУЛТАТ/ 300

185

СРЕДНО / 100

61,67

Повишаване контрола при отговор на
поставени проблеми от граждани и бизнеса и
съкръщаване сроковете на изпълнение.
Изработване на технологични карти за всички
услуги, които общината предлага.
Популяризиране
на
възможностите
и
методите за ползване на електронни услуги.

Създаване
на
култура
на
работа,
превъзмогваща границите при управлението
на процеса, координираща процесите в цялата
организация или разработване на процеси,
обхващащи
цялостната
дейност
на
организацията.
Да се подобри организационно свързаността
на процесите между отделните дирекции и
отдели.
Да се обучи и насърчи персонала при ползване
на нови методи на комуникация и работа във
връзка с превръщането на община Сливен в
модерна Е-община.
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ

КРИТЕРИЙ 6: РЕЗУЛТАТИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ / ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ПОДКРИТЕРИИ:

6.1. Измерване на възприятието (Измервания на възприятията)
6.2. Измерване на изпълнението (Измервания на изпълнението)
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

6.1



Цялостният
имидж
на
организацията
и
обществената й репутация са добри. Общината е
отличена с редица награди, в различни области.
Осигурена е прозрачност - активно публично
присъствие чрез ежедневно публикуване на
информация на официалния уеб сайт и други
социални мрежи.
Община Сливен изисква от своите служители
компетентно, професионално, етично и обективно
отношение
към
проблемите
на
гражданите/потребителите.
Анкети за проучване на удовлетвореността на
гражданите/потребителите.
Има справедливо отношение, откритост, яснота и
готовност от страна на служителите да изслушват
гражданите.
Гъвкаво работно време в администрацията.



Подобрено качество на административното
обслужване в Общинска администрация Сливен.
Администрацията отговаря на потребностите на
гражданите и организациите, като им гарантира
публичност, достъпност, прозрачност и законност











6.2










ТОЧ
КИ

Популяризиране на анкетите
свързани с проучване на
мнението
на
гражданите/потребителите
за
организацията
и
дейноста
(малък брой на попълнените
анкети).
Прозрачност (например
по
отношение функционирането на
организацията, на разясняване
на
приложимото
законодателство, както и на
процесите на вземане на
решения).
Подобряване на условия за
включване
и
участие
на
гражданите/потребителите
в
процесите по обратна връзка с
администрацията.

45

Степен на използване на нови и
иновативни начини в работата с
гражданите/потребителите.
Липсват
измервания
на
изпълнението.
Обратната

55

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ










Периодично след анализ да се актуализират
анкетите. Да се определи честота на
проучванията. Да се изготвят дипляни,
кампании и брошури за функциите и
правомощията на организацията и добри
практики.
Включване
и
участие
на
гражданите/потребителите в процесите на
вземане на решения в организацията.
Да се създадат допълнителни канали за
анкетиране на степента на удовлетвореност,
чрез изготвяне на анкета на хартиен носител,
която да се постави в ЦАО, ГРАО и МДТ.
Обучение на служителите, свързано с
етичното
поведение,
комуникация
с
гражданите и с предоставяне на електронни
услуги.

Да се изготви система за измерване на
качеството на предоставените услуги, за
прозрачност и точност.
Да се преразгледа процеса за обработка на
постъпили заявления, сигнали, искания, като
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при предоставянето на исканите от тях
административни услуги.
Утвърдени са и се спазват общите стандарти за
публични услуги, включени в Хартата на клиента и
Наредбата за административно обслужване.
Резултати по отношение на прозрачността на
предоставените продукти и услуги.
Резултати от показатели за качеството на
предоставените продукти и услуги.
Точни и ясни правила за различните процедури с
брой дни за изработка.
Гъвкаво работно време за ЦАО. Информационните
табла са поставени на достъпно място и се
актуализират периодично, като на тях се помества
актуална информация относно търгове, конкурси и
други обявления, отнасящи се до дейността на
администрацията.



информация е свързана само с
броя обработени преписки.
Честота на извършване на
съвместни
прегледи
със
заинтересованите страни, за
наблюдение на промяната в
техните нужди и степента на
удовлетвореност.



се
утвърди
технологично
време
на
служителите работещи деловодната система
за обработка на постъпили материали, с цел не
допускане на грешки при обслужване на
гражданите.
Да се проведе обучение на място за поефективно управление на взаимоотношенията
с
гражданите
и
потребителите
на
административни услуги.
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ
КРИТЕРИЙ 7: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ С ХОРАТА
ПОДКРИТЕРИИ:

7.1. Измерване на възприятието (Измервания на възприятията)
7.2. Измерване на изпълнението (Измервания на изпълнението)
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

7.1












По-голямата част от служителите са информирани
за задачите и целите на организацията. Считат, че
ръководителите се отнасят честно с тях.
Резултати от атестациите на служителите са добри.
Служители с богат опит и практика.
За по-голямата част от служителите е чест да
работят в Общинска администрация и обичат
работата си.
В хода на провеждане на самооценката беше
проучено мнението на служителите по различни
въпроси,
включително
по
отношение
на
лидерството, екипната работа, условията на работа
и възнаграждението, възможностите за кариерно
израстване и личностно и професионално развитие.
Разработена
е
вътрешна
анкета
за
удовлетвореността на служителите.




Разработване на индикатори за
определяне
степента
на
индивидуалната възможност за
справяне с поставените цели и
задачи.
Служителите отчитат дефицит
на обучения, а също и за
кариерно развитие.
Служителите
отчитат
необходимост от обективен
подход при прилагане на
механизмите за увеличение на
трудовото
и
служебното
възнаграждение.

ТОЧ
КИ

50

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ











Регулярно провеждане на анкета, за събиране
на данни за нивото на удовлетвореност на
служителите, с цел установяване на
евентуални тенденции.
При установяване на голямо текущество на
кадри да се проведат изходящи интервюта.
Да се повиши нивото на ангажираност на
хората в организацията, в процеса на вземане
на решения.
Да се подобри вътрешната комуникация в
звената и между тях, между служители и
ръководители
за
повишаване
на
ефективността на оперативното управление на
задачите.
Обективен подход при формиране на
индивидуалните работни заплати и обективен
подход при увеличението на заплатите.
Прилагане на практика на ясни обосновани от
нормативната уредба критерии за кариерно
развитие и прилагането им в тяхната цялост и
еднаквост спрямо всички служители.
Обучения – индивидуални за развитие на
професионалните знания, начални
и
последващи обучения.
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7.2



Изготвяне на годишни оценки за изпълнение на
поставените годишни цели и задачи.








Не се отчитат постиженията на
служители
и
екипи
в
организацията.
Не се насърчава доброволното
участие на служителите в
дейности, свързани със социална
отговорност.
Не са проследени индикатори по
отношение на мотивацията и
ангажираността
(например
процент на отговори при
проучвания сред персонала,
брой предложения за иновации,
участие
във
вътрешни
дискусионни групи).
Възникват етични казуси –
основно личностни.
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Да се отчитат постиженията на служителите и
екипите
в
организацията.
(например
допълнително материално стимулиране и др.)
Създаване и проследяване на индикатори по
отношение на мотивацията и ангажираността.
Повишаване на контрола при изпълнение на
поставените задачи.
Предприемане на коригиращи действия
(наказания или поощрения) на изпълнението
от служителите.
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ
КРИТЕРИЙ 8: РЕЗУЛТАТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ
ПОДКРИТЕРИИ:

8.1. Измерване на възприятието (Измервания на възприятията)
8.2. Измерване на изпълнението (Измервания на изпълнението)
ПК

СИЛНИ СТРАНИ

ОБЛАСТИ НА ПОДОБРЕНИЕ

8.1












Непрекъсната информираност на обществото за
дейността на организацията по отношение на
осигуряване
качеството
на
живот
на
гражданите/потребители
(социални,
здравни,
спортни, културни, хуманитарни дейности,
конкретни действия насочени към хората в
неравностойно положение, за развитие на
инфраструктурата и др.).
Общественото възприятие за дейността на
организацията
и
нейното
икономическо
въздействие/влияние върху обществото на местно,
регионално, национално и международно ниво е
добро.
Отношението към дейността на организацията във
връзка с подхода й към опазването на околната
среда е добро.
Добро възприятие на обществото за социалното
въздействие на организацията, като се вземат
предвид възможността за демократично участие на
гражданите на при формиране на политики за
развитие.
Медийното
отразяване
на
дейността
на
организацията по отношението на социалната й
отговорност.



Организиране
на
нови
инициативи на Община Сливен.
Общественото възприятие за
социалното въздействие върху
устойчивото развитие на местно,
ниво (напр. закупуване на
продукти
в
рамките
на
инициативата за справедливата
търговия,
използване
на
материали
за
многократна
употреба, прилагане на мерки за
енергийна
ефективност,
използване на възобновяема
енергия и др.).

ТОЧ
КИ

70

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ






Да се повиши информираността на
обществото за въздействията от дейността на
организацията по отношение на качеството на
живот на гражданите/потребители.
Да се мотивират гражданите и обществото да
участват в събития организирани от община
Сливен по отношение на социалната
отговорност.
Да се създаде възможност за набиране на идеи
за собствена инициатива. Да се избере най
добрата
и
да
се
изпълни
(малки
инфраструктурни проекти, със самоучастие на
гражданите).
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8.2









Добро
обществено
възприятие,
относно
ангажираността на организацията в рамките на
общността, в която осъществява дейността си, чрез
финансова или друга подкрепа, за социални,
спортни и културни събития.
Подкрепа, осигурена на граждани в неравностойно
социално положение, в т.ч. работодател, който
предоставя подкрепа за политика в областта на
интеграцията и приобщаването на етническите
малцинства и хората в неравностойно положение.
Наети служители в неравностойно положение.
Отразяване на екологичните инициативи.
Участие по проекти за социална подкрепа.
Ангажираност при организиране на инициативи за
почистване.
Участие в програми за саниране, екологичен
транспорт, разделно събиране на отпадъците и др.




Предоставяне на безопасни и
здравословни условия на труд на
служителите.
Проследявани индикатори по
отношение на измерването на
социална
отговорност
(например нефинансова оценка)
в контекста на стратегическото
планиране и изпълнение.

50






Участие в програми за предотвратяване на
здравните рискове и рискове от инциденти за
гражданите/потребители и служителите.
Проследяване на индикатори по отношение на
измерването на социална отговорност
(например
нефинансова
оценка)
включително в контекста на управление на
стратегическото изпълнение.
Превенция на здравния риск (профилактични
прегледи).
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КРИТЕРИАЛНА ОБЛАСТ: РЕЗУЛТАТИ
КРИТЕРИЙ 9: КЛЮЧОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ПОДКРИТЕРИИ:
9.1. Резултати и стойност за обществото (Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели (outputs and outcomes to goals))
9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност
9.1
60  Създаване на система за определяне на
 Годишното отчитанe на целите на Общинска  Разработването на целите на
администрация Сливен показва добро изпълнение.
администрацията трябва да е
факторите, които в най-голяма степен влияят
Предлаганите услуги от администрацията са
постоянен процес през
на разходите на ресурси, в следствие на
изпълнени съгласно приетите стандарти и
предходната година, който да е
изготвен анализ.
регламенти.
съгласуван със стратегията на
 Извършване на анализ разходи-ползи на
администрацията.
дейностите.
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o
o

o
o
o
o

9.2





Община Сливен изпълнява дейността си във всички
направления в съответствие с правителствените
програми,
националните
и
регионални
стратегически документи, с проследяване веднъж
годишно на:
Показатели по отношение на крайните резултати
(количеството и качество на предоставените
услуги и продукти).
Показатели по отношение на въздействието
(ефектът от крайните резултати - предоставените
продукти и услуги - върху обществото и преките
бенефициенти).
Нивото на качество на предоставените услуги и
продукти в сравнение с приетите стандарти и
регламенти.
Степен на изпълнение на договори/споразумения.
Резултати от проверки и одити на крайните
въздействия и резултати.
Резултати от сравнителни анализи по отношение
на крайните въздействия и резултати.
Резултати от иновациите на услуги/продукти за
подобряване на въздействията.
Резултатите от финансови проверки и одити,
свидетелстват за спазване на нормативните
изисквания в областта на управление на
публичните финанси.
Ефикасност на организацията в управлението на
наличните
ресурси,
включително
в
т.ч.
управлението на човешките ресурси.




Анализ на показатели по
отношение крайните резултати.
Ефективност на разходите. Във
връзка с условията на динамично
променяща се среда е необходимо
резултатът да бъде постигнат при
най-ниска цена.
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Комплексно развитие качествата
на служителите, които да доведат
до
иновативна,
активна
и
прозрачна администрация.
Да се поддържа доброто ниво на
резултатите
от
финансови
проверки и одити, свидетелстващи
за спазване на нормативните
изисквания
в
областта
на

50



Повишаване
на
административния
капацитет на служителите в община Сливен
чрез организиране на обучения, използване
на добри практики и други.
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управление
на
публичните
финанси.
Повишаване на административния
капацитет на служителите в
община Сливен в информационни
и комуникационни технологии за
повишаване на ефикасността на
организацията в управлението на
наличните ресурси, включително в
т.ч. управлението на човешките
ресурси.
Използването на информационни
и комуникационни технологии за
повишаване на ефикасността,
намаляване на административната
тежест, подобряване на качеството
на
предоставените
услуги
(например,
намаляване
на
разходите,
по-малко
административни
процедури,
осъществяване
на
съвместна
дейност с други организации,
оперативна съвместимост, мерки
за спестяване на време).
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4. Анализ на резултатите
4.1. Анализ на резултатите от оценяването на критериите Благоприятстващи фактори по PDCA-цикъла*
Като организация, Община Сливен има амбицията да се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението и желание за въвеждане на
култура на организационно съвършенство. Изпълнението на така поставените цели и прилагането на мерки за подобряване, несъмнено ще доведе
до удовлетворяване нуждите на обществото, повишаване на изискванията, а от там и на жизнения стандарт на населението. Извършената
самооценка и анализ на резултатите показват много добро ниво на покритие на общата рамка на модела CAF в Община Сливен.
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Като обща оценка в числово изражение се сформира резултат от 1585 точки при максимален възможен брой точки 2800, което представлява
приблизително 57% (56,61%).

Критерий
1. Лидерство
2. Стратегия и планиране
3. Хора
4. Партньорства и ресурси
5. Процеси
6. Резултати, ориентирани към граждани/потребители
7. Резултати, свързани с хората
8. Резултати, свързани със социалната отговорност
9. Ключови резултати от изпълнението
Общо

Сума от точките
по критерий
(точки)
210
222
195
358
185
100
85
120
110
1585

Сума на максимален
брой точки по
критерий
(точки)
400
400
300
600
300
200
200
200
200
2800

Сума от точките
по критерий
(процент)
53
56
65
60
62
50
43
60
55
57

Сума на максимален
брой точки по
критерий
(процент)
47
44
35
40
38
50
57
40
45
43

Общата оценка на критериалната област на Благоприятстващите фактори в обхвата на модела спрямо етапите на PDCA-цикъла сочи, че
средната стойност на оценката по петте критерия в нея варира от средно 52.5 точки в Критерий 1: Лидерство до 65 точки в Критерий 3: Хора.
Липсват критерии в критериалната област на Благоприятстващите фактори, със средна стойност между 11-30 на етап Планирай (PLAN),
както и между 31-50 на етап Извърши (DO). Всички пет критерия от Благоприятстващите фактори са между 51 и 70, което съответства на етапа
Провери (CHECK).
На ниво подкритерии критериалната област на Благоприятстващите фактори е с оценки от 30 точки Планирай (PLAN), за подкритерий 1.3,
до 80 точки Действай (ACT) в подкритерий 3.3.
От двадесетте подкритерия в критериалната област на Благоприятстващите фактори петнадесет са оценени с над 50 точки – два в Критерий
1: Лидерство; три в Критерий 2: Стратегия и планиране; три в Хора; четири в Критерий 4: Партньорство и ресурси и три в 5: Процеси.
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В контекста на етапите на PDCA-цикъла, от горепосочените резултати е видно, че организацията има потенциал и прави промени в
подхода, на основата на проверка и преглед, при необходимост, но са необходими още малко усилия до достигане на етапа Действай (ACT).
Средните оценки на петте от благоприятстващите фактори Критерий 1: Лидерство, Критерий 2: Стратегия и планиране, Критерий 3: Хора
и Критерий 5: Процеси, са в областта на Провери (CHECK) - възлизащо приблизително на 59 на PDCA-цикъла, което се намира в средата на
скалата за оценка, което показва, че организацията трябва да положи усилия за да премине към следващата фаза от процеса на
самоусъвършенстване.
4.2. Анализ на резултатите от оценяването на критериите Резултати спрямо цели и тенденции
Оценката на критериалната област на Резултатите в обхвата на модела спрямо постижения (изпълнени цели) и тенденции показва, че
средната стойност по четирите критерия в нея варира от 35 точки за Критерий 7: Резултати, свързани с хората, до 70 точки в Критерий 8: Резултати,
свързани със социалната отговорност. Два от четирите критерия в критериалната област на резултатите, са със средна стойност на оценката в
интервала от 31 до 50 точки, критерий 6: Резултати, ориентирани към граждани/потребители и 7: Резултати, свързани с хората, което ги поставя
на ниво, предполагащо, че резултатите показват леко подобряващи се тенденции, но не достатъчни за достигане на целите за преминаване към
етап Провери (CHECK). Другите два критерия са със средна стойност на оценката в интервала от 51 до 70, което ги поставя на ниво, предполагащо,
че резултатите показват подобряващи се тенденции и/или повечето цели са постигнати.
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Легенда:
1.1. Определя насоката за развитие на организацията чрез разработване на нейната мисия, визия и ценности.
1.2. Управлява организацията, нейното изпълнение и непрекъснатото ù усъвършенстване.
1.3. Мотивира и подкрепя хората в организацията и дава личен пример.
1.4. Управлява ефективни взаимоотношения с политическите власти и други заинтересовани страни.
2.1. Събира информация за настоящите и бъдещите потребности на заинтересованите страни, както и
релевантната управленска информация.
2.2. Разработва стратегия и планиране въз основа на събраната информация.
2.3. Комуникира и изпълнява стратегията и плановете в рамките на цялата организация и регулярно ги преглежда.
2.4. Планира, въвежда и оценява иновации и промени.
3.1. Планира, управлява и подобрява човешките си ресурси по прозрачен начин и в съответствие с процеса на
стратегическо планиране.
3.2. Идентифицира, развива и използва компетенциите на служителите като съгласува индивидуалните цели с
тези на организацията.
3.3. Ангажира служителите чрез създаване на условия за открит диалог и предоставяне на правомощия.
4.1. Развива и управлява партньорства със съответните организации.
4.2. Създава и осъществява партньорства с гражданите/потребителите.
4.3. Управлява финансите.
4.4. Управлява информация и знания.
4.5. Управлява технологии.
4.6. Управлява инфраструктурата.
5.1. Идентифицира, проектира, управлява и обновява процесите с участието на заинтересованите страни.
5.2. Разработва и предоставя услуги и продукти, ориентирани към гражданите/потребителите.
5.3. Координира процесите вътре в организацията и вън от организацията – с други свързани организации.
6.1. Измервания на възприятията.
6.2. Измервания на изпълнението.
7.1. Измервания на възприятията.
7.2 Измервания на изпълнението.
8.1. Измервания на възприятията
8.2. Измервания на изпълнението.
9.1. Външни резултати: резултати и въздействия спрямо цели.
9.2. Вътрешни резултати: ниво на ефикасност.
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От посочената по-горе графика - „Радиана на общата оценка по съответните критерии“, ясно се вижда, че на ниво подкритерии
критериалната област на Резултатите е с оценки от 35 точки, за подкритерии 7.2; 45 точки за подкритерий 6.1; 50 точки за подкритерии 7.1, 8.1 и
9.2, 55 точки за подкритерий 6.2, 60 точки за подкритерий 9.1 и 70 точки за подкритерий 8.1. Три от осемте подкритерия в критериалната област
на Резултатите са оценени в интервала 51 -70 точки, които свързваме с подобряващите се тенденции и/или с постигането на задоволително
количество установени цели. Останалите 5 от осемте подкритерия в критериалната област на Резултатите са оценени в интервала 31 -50 точки,
свързваме със слабо подобряваща се тенденция на ниво Извърши (DO). Така, в контекста на тенденциите и изпълнението на установените цели,
организацията постига резултати, очертаващи тенденция към подобрение и изпълнение на повечето от поставените цели. В този контекст следва
да отбележим и факта, че най-високи оценки в критериалната област на Резултатите са получили един подкритерий на Критерий 8: Резултати,
свързани със социалната отговорност и един подкритерий на Критерий 9: Ключови резултати от изпълнението, което обстоятелство показва
причинно-следствената връзка между благоприятстващия фактор Критерий 3: Хора.
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5. Изводи относно силните страни на организацията
Община Сливен има формулирани мисия, визия и основни ценности. Разработени са и са оповестени, стандарти за етично поведение. Има
ангажираност на лидерите към непрекъснато подобряване на организацията – чрез Плановете за развитие на общината и всички стратегически
документи, Програма за управление и други, разработени от администрацията. До момента се е изготвяла годишна оценка по Плана за развитие
на общината. Поставена е основа за усъвършенстване на работата на организацията - разработен СФУК, извършва се ежедневен анализ на
постъпилите документи чрез деловодната система. Създадени са подходящи условия за разработване и управление на проекти. Създадени са
условия за вътрешна и външна комуникация, което е един от най-важните и критични фактори за успеха на всяка организация. Идентифицирани
и определени са приоритетите за необходими промени по отношение на структурата, изпълнението и управлението на организацията, което се
проследява чрез утвърдената структура.
Важна част от работния процес, е че служителите са подпомагани от ръководството при изпълнение на техните задължения, планове и
цели, както и това, че има готовност от страна на ръководството да приемат препоръки и/или предложения от служителите и да реагират на
техните конструктивни идеи. Констатирано е делегиране на правомощия, отговорности и компетенции на служителите, отразено в длъжностните
им характеристики, но от друга страна са насърчавани тяхната култура на учене и са стимулирани да развиват своята компетентност.
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Ръководството е подпомогнато при определяне на публичните политики, свързани с организацията и изготвяне на стратегическите
документи за развитието й, чрез събиране на информация и анализ на заинтересованите страни, определяне на техните основни настоящи и
бъдещи нужди.
Публичните политики и стратегически документи на общината са в съответствие с националните такива - ПИРО, Планове и програми за
развитие. Изградени са партньорства и мрежи с важни заинтересовани страни (граждани, неправителствени организации (НПО), групи по
интереси и професионални сдружения, бизнес среди, други публични органи и т.н.)
Осигурено е непрекъснато оповестяване чрез сайта на общината за дейностите на общината, програмните документи, инициативи, както
и за прдоставяните услуги.
Община Сливен успешно развива партньорства между всички институции, заинтересовани лица и структури на гражданското общество в
процеса на разработване и реализиране на стратегическите намерения.
Идентифицирани са заинтересованите страни в стратегическите и планови документи, като периодично се отчитат резултатите от
изпълнението на заложените цели и мерки, като Отчет за изпълнение на бюджета, публични обсъждания, публичност при управление на средства
от ЕС и други донори.
Ежегодно се събира и обобщава управленска информация, относно изпълнението на целите и работата на организацията. Събира се,
анализира се и се преразглежда информацията, относно различни променливи показатели в процеса на изготвяне на политики и съотносимите им
документи:
 политико-правни;
 социално-културни;
 екологични;
 икономически;
 технологични и демографски фактори за развитие.
Ангажирани са заинтересованите страни в разработването на стратегия и планиране, балансирани и приоритизирани са техните очаквания
и потребности.
Оценени са съществуващите задачи от гледна точка на очакваните резултати (продукти и предоставяни услуги) и въздействията
(постигнати ефекти в обществото), както и качеството на стратегическите и оперативните планове.
Мисията и визията са развити в стратегически (дългосрочни и средносрочни) и оперативни (конкретни и краткосрочни) цели и действия –
ПИРО.
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Съществуващите задачи се оценяват от гледна точка на очакваните резултати (продукти и предоставяни услуги) и въздействията
(постигнати ефекти в обществото). Провежда се Публично обсъждане на бюджета, разписване на социални ангажименти при планиране и
изпълнение на бюджета. В Община Сливен се въвеждат успешно иновации и промени.
По отношение на човешкия ресурс, зает в общината, могат да бъдат набелязани няколко силни страни. Една от тях е, че са създадени
Вътрешни правила за управление на човешките ресурси. Създадени са и Вътрешни правила за обучение на новоназначени служители. За
осигуряване на ефективна дейност на администрацията, както и за взаимодействието на общинската администрация с гражданите и другите
органи на власт, са разписани функциите на отдели и дирекции. Като метод за мотивиране на служителите, съществуват клаузи за финансово
стимулиране, посочени във Вътрешни правила за заплатите на служителите. Съществува и клауза за допълнителни дни за отпуск в колективния
трудов договор, за служителите назначени по трудово правоотношение.
Най-силните страни по отношение на партньорства и ресурси в организацията са по-скоро касаещи материална база, ремонтни дейности и
подобрения. През изминалите няколко години, се извършват поетапно ремонтни дейности в кметства, кметските наместничества, училища, детски
градини и други обществени структури. Във връзка с това са въведени мерки за подобряване на енергийната ефективност в Община Сливен.
Приет е план за управление отпадъците и се извършва контрол върху доставчика, предоставящ услугите по управление на отпадъците. За
осигуряване на добри условия на труд на служителите и достъпност за гражданите, поетапно се подменя материалната база.
В последния критерий от Благоприятстващите фактори „Процеси“ се отличава с най-висок резултат по класическото точкуване
подкритерий 5.1, където се разграничават 4 силни страни. За да осъществява своята дейност в интерес на обществото, като се ръководи от
принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, предвидимост,
обективност и безпристрастност, са изготвени правила и инструкции за дейността на Общинска администрация Сливен. Поставени са цели за
изпълнение ориентирани към заинтересованите страни. Изготвени са и анкети за измерване на степента на удовлетвореност на потребителите на
административни услуги, на гражданите и бизнеса, както и за нагласите на институции и организации, относно дейността на Община Сливен и
на тяхна база, се прилагат показатели за изпълнение, чрез които да бъде повишена ефективността на процесите.
В първия критерий от Резултати с най-висок резултат се отличава подкритерий 6.2, касаещ изпълнението, където се разграничават
резултатите ориентирани към гражданите/потребителите на административни услуги. В тази връзка, силна страна е подобреното качество на
административното обслужване в Общинска администрация Сливен. Администрацията отговаря на потребностите на гражданите и
организациите, като им гарантира публичност, достъпност, прозрачност и законност при предоставянето на исканите от тях административни
услуги.
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По отношение на административното обслужване, касаещо резултатите ориентирани към гражданите/потребителите могат да бъдат
разграничени няколко силни страни. Утвърдени са и се спазват общите стандарти за публични услуги, включени в Хартата на клиента и Наредбата
за административното обслужване. Центърът за административно обслужване има гъвкаво работно време. Информационните табла са поставени
на достъпно място и се актуализират периодично, като на тях се помества актуална информация относно търгове, конкурси и други обявления,
отнасящи се до дейността на администрацията.
На официалния уеб сайт на Община Сливен са публикувани и достъпни за ползване от потребителите административни услуги, нормативна
уредба, необходими документи, образци на Заявления, срокове и такси, и отговорните звена за изпълнението им. Администрацията предоставя
възможност на потребителите на административни услуги и възможността те да бъдат заявявани по електронен път.
По отношение на Критерий 7: Резултати свързани с хората, по-висок резултат е отчетен при подкритерий 7.1: Измерване на възприятията.
В хода на провеждане на самооценката, беше проучено мнението на служителите по различни въпроси, включително по отношение на
лидерството, екипната работа, условията на работа и възнаграждението, възможностите за кариерно израстване, и личностно и професионално
развитие, чрез вътрешна анкета за удовлетвореност. За по-голямата част от служителите е чест да работят в Общинска администрация Сливен,
обичат работата си, информирани са за задачите и целите на организацията. Друга силна страна, която се откроява е, че служителите в общината
считат, че ръководителите се отнасят честно с тях. Горепосочените твърдения от страна на служителите се потвърждават и от техните атестации,
които са добри. Последната силна страна по отношение на резултатите свързани с хората вътре в организацията, но не и по значимост е, че в
администрацията работят служители с богат опит и практика, които могат да споделят своите знания умения и компетенции. По този начин
организацията е в състояние да развива и поддържа човешкия си ресурс.
При резултатите свързани със социалната отговорност се наблюдава най-висок резултат в подкритерий 8.1. Това се дължи най-вече на
непрекъсната информираност на обществото за дейността на организацията по отношение на осигуряване качеството на живот на
гражданите/потребителите (социални, здравни, спортни, културни, хуманитарни дейности, конкретни действия насочени към хората в
неравностойно положение, за развитие на инфраструктурата и др.). Добро обществено възприятие, относно ангажираността на организацията в
рамките на общността, в която осъществява дейността си, чрез финансова или друга подкрепа, за социални, спортни и културни събития, както и
за дейността на организацията и нейното икономическо въздействие/влияние върху обществото на местно, регионално, национално и
международно ниво. Констатира се добро възприятие на обществото за социалното въздействие на организацията, предвид възможността за
демократично участие на гражданите при формиране на политики за развитие. Отношението към дейността на организацията във връзка с подхода
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ѝ към опазването на околната среда е добро. Медийното отразяване на дейността на организацията по отношение на социалната ѝ отговорност е
на високо ниво.
Получената оценка по класическото точкуване от Ключовите резултати от изпълнението по Критерий 9, показва че външните резултати
или резултатите и въздействията спрямо целите са оценени от екипа за самооценка с повече точки в сравнение с вътрешните резултати, които
представляват нивото на ефикасност. Една от причините за това е, че годишното отчитанe на целите на Общинска администрация Сливен показва
добро изпълнение. Община Сливен изпълнява дейността си във всички направления в съответствие с правителствените програми, националните
и регионални стратегически документи, с проследяване веднъж годишно на:
- Показатели по отношение на крайните резултати (количеството и качество на предоставените услуги и продукти).
- Показатели по отношение на въздействието (ефектът от крайните резултати - предоставените продукти и услуги - върху обществото и
преките бенефициенти).
- Нивото на качество на предоставените услуги и продукти в сравнение с приетите стандарти и регламенти.
- Степен на изпълнение на договори/споразумения.
- Резултати от проверки и одити на крайните въздействия и резултати.
- Резултати от сравнителни анализи по отношение на крайните въздействия и резултати.

6. Изводи относно области на подобрение
Една от областите, в които са набелязани мерки за подобрение на административната практика на Общинска администрация Сливен е
стратегията и планирането. В тази област Община Сливен има добри резултати, което се установява от стратегическите документи на
организацията, разработени до този момент.
При извършване на оценката се установи, че:
Участието на заинтересованите страни–вътре и извън организацията е от изключителна важност за процеса на целеполагане и е необходимо
е да се засили в достатъчна степен тяхната ангажираност. Обсъждането и по- голямата прозрачност при промяна в структурата ще доведе до
укрепване на взаимното доверие, лоялността и уважението между ръководство и служители. Подобряването на комуникацията и изпълнението
на целите на ниво организация ще бъдат постигнати чрез периодичен преглед, анализ и актуализация на Стратегията на организацията и
оперативните планове, изготвяне на ясни и измерими критерии за оценка на изпълнението им, изработване на механизъм за морално поощрение
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на служителите, споделяне на наученото от служителите на различните видове обучения и др. Повишаването на ефективността на предоставяните
услуги, както и на прозрачността и взаимодействието между организацията и гражданите/потребителите ще бъде постигнато чрез насърчаване
използването на инструменти на електронното управление. Продължаващата работа със заинтересованите страни и анализ и определяне на
техните основни настоящи и бъдещи нужди, и споделяне на тези данни в организацията ще бъде постигнато чрез иницииране/провеждане на
тематични работни срещи.
Начинът, по който организацията планира, управлява и подобрява човешките си ресурси е в пряка връзка с критерий „Стратегия и
управление“ в и в този смисъл оказва влияние върху критерий „Хора“, критерий „Партньорства и ресурси“, критерий „Лидерство“ и критерий
„Процеси“.
Налага се извода, че Политиката за управление на човешките ресурси следва да е основана на стратегията и плановете на организацията и
да отчита необходимите компетенции на служителите за в бъдеще, както и социалните нагласи.
Схемите за възнаграждение/признание трябва да са в тясна връзка с постигнатите индивидуални и екипни резултати. Важна основа за
постигане на добри резултати е факта, че в Общинска администрация са разработени правила относно управлението на човешките ресурси и
определянето на възнагражденията на служителите в администрацията и дейностите извън основната численост. Като извод, формиран на база
на извършената анкета сред служителите, се очертава преобладаващото мнение, че голяма част от служителите в организацията не са
удовлетворени от заплащането, което получават.
За Общинска администрация Сливен е особено важна работата с кадрите, тяхната материална обезпеченост и произтичащото от това
удовлетворение от оценката за положения труд. Като особено важни се посочват от служителите два фактора, които обуславят тяхното развитие
- наличие и прилагане на ясни, обосновани от нормативната уредба критерии за кариерно развитие и прилагането в тяхната цялост и еднаквост
спрямо всички служители, а не само наличието на разписани правила за реда и условията за повишаване на заплатите на служителите и
работниците. Отсъствието на яснота при този критерий влошава постигнатите резултати по отношение на хората, което непосредствено се
отразява и на възприятията им за позицията им в организацията - мотивация, ангажираност и удовлетвореност. В оценката на този критерий са
анализирани резултатите от анкетите и са взети предвид мненията и становищата на служителите от организацията. За тази област на подобрение
е набелязана мярка – периодично провеждане на анкети за проучване удовлетвореността на служителите и предоставяне на обратна връзка по
отношение на обобщените резултатите, анализ и предприемане на ответни действия.
Набелязаните области на подобрение в критерий „Партньорства и ресурси“ е създаване на система за наблюдение и оценка на изпълнението
и резултатите от партньорствата. Отчитане на постигнатите цели с партньорите и тяхното оповестяване. Използване на възможността за обмен
на добри практики и по-ефективна работа с неправителствения сектор, в т.ч.:
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- Приемане на градивна критика, получена по различните комуникационни канали от гражданите и предприемане на адекватни действия
за отстраняване на пропуските в администрацията. Насърчаване на гражданите за мнения по ключови въпроси за общината чрез медиите.
Откриване на изнесени кутии за предложения, сигнали и заявления на възлови обществени места (търговски обекти, учреждения, клиники,
пазари, пощенски клонове и други обществени места).
- Постоянен анализ на анкетите за измерване на степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, на гражданите
и бизнеса и публикуване на сайта. Резултатите от анкетата за качеството на услугите да се свеждат периодично до знанието на гражданите.
В процеса на оценяване се установи, че служителите срещат затруднения в изготвянето на общи документи, касаещи повече от едно
структурно звено. В този смисъл е от изключителна важност изграждането на комуникационни канали между отделните звена за създаване на
организационно свързани процеси.
От направения анализ на проведената анкета сред служителите, се очертават няколко извода:
- Следва да се подобри комуникацията между отделите/звената, както и да се повиши информираността на служителите относно целите и
задачите на организацията. Добра практика би било осигуряването на постоянен трансфер на знания между служителите в организацията.
- Да се насърчават служителите за участия в обучения, тъй като при направените анкети се отчита необходимост от усъвършенстване и повишаване на
знанията.

- Потребност от подобряване на комуникацията вътре в отделите/звената, както и между тях. Осъществяване на пряка и обратна връзка
между служители и ръководители за проблемите в отделите/звената.
Сред факторите с първостепенна важност за външната и вътрешна комуникация на администрацията със заинтересованите страни служители и потребители на услуги е ускоряване на цифровизацията на дейностите и услугите, които извършва организацията.
На база на анализа на обратната връзка от заинтересованите страни са идентифицирани области на подобрение и съответно са набелязани
мерки за подобрение на цялостната дейност на Общинска администрация. Бяха посочени от заинтересованите страни, в т.ч.:
- Да се обърне специално внимание на важните аспекти пред съвременната публична администрация като дигитализация, гъвкавост,
устойчивост, иновации, сътрудничество с гражданското общество. Подобряване на вътрешната и външна комуникация и диалога със
заинтересованите страни.
- Подобряване на комуникацията, обмена на информация и споделяне на добри практики между институциите.
- Ефективно управление на човешкия ресурс, с цел постигане на стратегическите цели, използвайки силните страни и уменията на
служителите, което от своя страна ще доведе до повишаване удовлетвореността на потребителите.
- Насърчаване на електронната кореспонденция и усъвършенстване на електронния обмен на данни с институциите.
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- Провеждане на дългосрочна и последователна политика към намаляване употребата на хартия.
- Измерване качеството на услугите чрез вътрешни показатели: време за изчакване, време за обработка и предоставяне на услугата; брой
и време за обработка на жалби; брой върнати документи с грешки и/или случаи, изискващи повторна обработка; спазване на установените
стандарти за услуги (законодателни изисквания).
- Екипна работа на служителите в общинската администрацията с цел постигане на взаимозаменяемост, комплексни знания и умения и
приемственост.
- Въвеждане на мерки за подобряване на компетентността, мотивацията, удовлетвореността, нагласите и изпълнението на служителите.
- Системно усъвършенстване на дигиталните умения на работещите в администрацията.
Общата нагласа за работата на администрацията, в лицето на лидерите ѝ, за създаване на партньорства е по-скоро положителна
(52,2%+30,4%=82,6%), отколкото негативна (13%+4,3%=17,3%), което показва добра основа и доверие за създаване на бъдещи партньорства.
За подобряване на партньорските взаимоотношения и утвърждаване на имиджа на общината трябва да се работи в посока по-ефективни
взаимодействия с регионалните структури и неправителствения сектор и използване на допълнителни лидерски техники с цел подпомагане за
изготвяне на публичните политики на общинска администрация Сливен.
Създадени/има са партньорски взаимоотношения между институциите и различни граждански организации от една страна и общината
от друга, но те трябва да се утвърждават и доразвиват. Има създадени партньорства, но трябва да се работи по-активно с партньорските
организации, особено с неправителствения сектор.
Комуникацията и диалогът между общината и заинтересованите страни трябва да се засили, както и комуникирането на политиките на
общината.
Положителната нагласа е значителна (21,7%+65,2%=86,9%), което показва, че посоката за подобряване на работните процеси в
администрацията е правилна и се приема от заинтересованите страни.
Трябва да се работи по-усилено в посока на комуникация и информираност, подобряване на общественото възприятие за социалното
въздействие на организацията за устойчивото развитие, и работа в посока отдолу- нагоре, т.е. създаване на нови възможности за набиране на
идеи и инициативи идващи от страна на различните организации.
Една от областите, в които са набелязани мерки за подобрение на административната практика на Общинска администрация Сливен е
„Стратегията и планирането”. В тази област Община Сливен има добри резултати, което се установява от стратегическите документи на
организацията, разработени до този момент.
При извършване на оценката се установи, че:
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Участието на заинтересованите страни–вътре и извън организацията е от изключителна важност за процеса на целеполагане и е необходимо
е да се засили в достатъчна степен тяхната ангажираност. Обсъждането и по- голямата прозрачност при промяна в структурата ще доведе до
укрепване на взаимното доверие, лоялността и уважението между ръководство и служители. Подобряването на комуникацията и изпълнението
на целите на ниво организация ще бъдат постигнати чрез периодичен преглед, анализ и актуализация на Стратегията на организацията и
оперативните планове, изготвяне на ясни и измерими критерии за оценка на изпълнението им, изработване на механизъм за материално и морално
поощрение на служителите, споделяне на наученото от служителите на различните видове обучения и др. Повишаването на ефективността на
предоставяните услуги, както и на прозрачността и взаимодействието между организацията и гражданите/потребителите ще бъде постигнато чрез
насърчаване използването на инструменти на електронното управление. Продължаващата работа със заинтересованите страни и анализ и
определяне на техните основни настоящи и бъдещи нужди, и споделяне на тези данни в организацията ще бъде постигнато чрез
иницииране/провеждане на тематични работни срещи.
Начинът, по който организацията планира, управлява и подобрява човешките си ресурси е в пряка връзка с критерий „Стратегия и
управление“ и в този смисъл оказва влияние върху критерий „Хора“, критерий „Партньорства и ресурси“, критерий „Лидерство“ и критерий
„Процеси“.
Налага се извода, че Политиката за управление на човешките ресурси следва да е основана на стратегията и плановете на организацията и
да отчита необходимите компетенции на служителите за в бъдеще, както и социалните нагласи.
Схемите за възнаграждение/признание трябва да са в тясна връзка с постигнатите индивидуални и екипни резултати. Важна основа за
постигане на добри резултати е факта, че в Общинска администрация са разработени правила относно управлението на човешките ресурси и
определянето на възнагражденията на служителите в администрацията и дейностите извън основната численост. Като извод, формиран на база
на извършената анкета сред служителите, се очертава преобладаващото мнение, че голяма част от служителите в организацията не са
удовлетворени от заплащането, което получават, тоест чувстват се недооценени.
За Общинска администрация Сливен е особено важна работата с кадрите, тяхната материална обезпеченост и произтичащото от това
удовлетворение от оценката за положения труд. Като особено важни се посочват от служителите два фактора, които обуславят тяхното развитие
- наличие и прилагане на практика, на ясни, обосновани от нормативната уредба критерии за кариерно развитие и прилагането в тяхната цялост
и еднаквост спрямо всички служители, а не само наличието на разписани правила за реда и условията за повишаване на заплатите на служителите
и работниците. Отсъствието на яснота при този критерий влошава постигнатите резултати по отношение на хората, което непосредствено се
отразява и на възприятията им за позицията им в организацията - мотивация, ангажираност и удовлетвореност. В оценката на този критерий са
анализирани резултатите от анкетите и са взети предвид мненията и становищата на служителите от организацията. За тази област на подобрение
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е набелязана мярка – периодично провеждане на анкети за проучване удовлетвореността на служителите и предоставяне на обратна връзка по
отношение на обобщените резултатите, анализ и предприемане на ответни действия.
Набелязаните области на подобрение в критерий „Партньорства и ресурси“ е създаване на система за наблюдение и оценка на изпълнението
и резултатите от партньорствата. Отчитане на постигнатите цели с партньорите и тяхното оповестяване. Използване на възможността за обмен
на добри практики и по-ефективна работа с неправителствения сектор, в т.ч.:
 Приемане на градивна критика, получена по различните комуникационни канали от гражданите и предприемане на адекватни действия за
отстраняване на пропуските в администрацията. Насърчаване на гражданите за мнения по ключови въпроси за общината чрез медиите.
Откриване на изнесени кутии за предложения, сигнали и заявления на възлови обществени места (търговски обекти, учреждения, клиники,
пазари, пощенски клонове и други обществени места).
 Постоянен анализ на анкетите за измерване на степента на удовлетвореност на потребителите на административни услуги, на гражданите
и бизнеса и публикуване на сайта. Резултатите от анкетата за качеството на услугите да се свеждат периодично до знанието на гражданите.
В процеса на оценяване се установи, че служителите срещат затруднения в изготвянето на общи документи, касаещи повече от едно
структурно звено. В този смисъл е от изключителна важност изграждането на комуникационни канали между отделните звена за създаване на
организационно свързани процеси.
От направения анализ на проведената анкета сред служителите, се очертават няколко извода:
 Следва да се подобри комуникацията между отделите/звената, както и да се повиши информираността на служителите относно целите и
задачите на организацията. Добра практика би било осигуряването на постоянен трансфер на знания между служителите в организацията.
 Необходимост от допълнителни обучения на служителите. Сегашните възможности за развитие на знанията и уменията предоставяни от
общината не са достатъчни.
 Потребност от подобряване на комуникацията вътре в отделите/звената, както и между тях. Осъществяване на пряка и обратна връзка
между служители и ръководители за проблемите в отделите/звената.
Сред факторите с първостепенна важност за външната и вътрешна комуникация на администрацията със заинтересованите страни служители и потребители на услуги е ускоряване на цифровизацията на дейностите и услугите, които извършва организацията.
На база на анализа на обратната връзка от заинтересованите страни са идентифицирани области на подобрение и съответно са набелязани
мерки за подобрение на цялостната дейност на Общинска администрация. Бяха посочени от заинтересованите страни, в т.ч.:
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Да се обърне специално внимание на важните аспекти пред съвременната публична администрация като дигитализация, гъвкавост,
устойчивост, иновации, сътрудничество с гражданското общество. Подобряване на вътрешната и външна комуникация и диалога със
заинтересованите страни.
Подобряване на комуникацията, обмена на информация и споделяне на добри практики между институциите.
Ефективно управление на човешкия ресурс, с цел постигане на стратегическите цели, използвайки силните страни и уменията на
служителите, което от своя страна ще доведе до повишаване удовлетвореността на потребителите.
Насърчаване на електронната кореспонденция и усъвършенстване на електронния обмен на данни с институциите.
Провеждане на дългосрочна и последователна политика към намаляване употребата на хартия.
Измерване качеството на услугите чрез вътрешни показатели: време за изчакване, време за обработка и предоставяне на услугата; брой и
време за обработка на жалби; брой върнати документи с грешки и/или случаи, изискващи повторна обработка; спазване на установените
стандарти за услуги (законодателни изисквания).
Екипна работа на служителите в общинската администрацията с цел постигане на взаимозаменяемост, комплексни знания и умения и
приемственост.
Въвеждане на мерки за подобряване на компетентността, мотивацията, удовлетвореността, нагласите и изпълнението на служителите.
Системно усъвършенстване на дигиталните умения на работещите в администрацията.

7. Хипотеза за наличие на връзки „причина-следствие“ между областите на подобрение
В хода на причинно-следствената връзка на база на проведените анкети (Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3),
индивидуалните таблици за оценка, проведените върху тях дискусии оформени в Протоколи, дискусии върху индивидуалните оценки, годишните
оценки на изпълнението на служителите в администрацията за 2019 г. и 2020 г., работната група за въвеждане на Eвропейския модел за качество
CAF, констатира, че начина по който организацията планира, подобрява и управлява човешкия си ресурс е пряко свързана с областите на
подобрение в Критерии - 1: Лидерство, 2: Стратегия и планиране, 3: Хора, 4: Партньорство и ресурси и 5: Процеси.
Като основна причина се откроява липсата на мотивация в служителите заети в администрацията, в следствие на не добрата комуникация
на ниво ръководство, ръководители на звена и служители, финансов и морален стимул, липсата на Правила за наставничество на новоназначени
служители и липса на правила за План-график за обучения.
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При намаляване на административната тежест, чрез използване на информационни комуникационни технологии (ИКТ) се подобрява
качеството на административното обслужване на потребителите на услуги, което пряко рефлектира върху имиджа на общината.

8. Препоръки и изготвяне на План за подобрение
Планът за подобрение е:
1. Основна цел на самооценката по CAF 2020
2. Резултат основан на факти и доказателства, анализ на силните и слабите страни на организацията и предложените мерки за подобрение,
съдържащи се в Доклада за самооценката.
3. Интегрирана система за действие, обхващаща цялостната дейност, процеси и функции на организацията.
4. Комплекс интегрирани инициативи за цялостно подобрение, чрез преодоляване на всяка слаба страна и засилване на силните страни в
изпълнението.
Подходите при изработване на Плана за подобрение са:
1. Системен подход.
Планът е „интегрирана система за действие, обхващаща цялостната дейност, процеси и функции на организацията“, „комплекс интегрирани
инициативи за цялостно и радикално подобрение в областта на подобрение“, но е и „интегриран елемент на системата за стратегическо и
оперативно планиране и управление на изпълнението“.
2. Холистичен подход.
Областта на подобрение съдържа устойчиви структури на организационно поведение, възникнали като адаптивен отговор на организацията
на промените във факторите на средата и наложените ограничения. В този контекст, организацията следва да се разглежда като сложна адаптивна
система чрез холистичния подход на анализ, присъщ на TQM инструментите и CAF 2020, в частност.
Анализът на областта на подобрение се основава на холистичен подход, според който обхватът на областта на подобрение се определя от
нейното съдържание - структури на поведение със сложни връзки и отношения на причини и следствия.
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В хода на самооценката Групата за самооценка достигна до консенсус относно общо 94 мерки за подобрение в двете критериални области,
деветте критерия и двадесет и осемте подкритерия. Анализът на предложените мерки показва, че същите са насочени към:
 осъществяване и повишаване на качеството на стратегическото и оперативното планиране, оценката на риска и управлението на
изпълнението на стратегията и плановете;
 повишаване на качеството на обслужване на гражданите/потребителите на услуги и участието им в планирането и управлението на
услугите;
 повишаване на мотивацията, ангажираността, участието и удовлетвореността на персонала (хората в организацията).
 подобряване на инфраструктурата.
Прегледът на мерките на подобрение на стратегическото и оперативно планиране и управление на изпълнението, включително и под
условието на управление на риска, показва, че те съдържат изключително препоръки относно основни аспекти на организационното стратегиране
в посока на всички благоприятстващи фактори.
В този смисъл, като теми и задачи с висок приоритет, които стоят пред общината могат да бъдат изведени няколко основни мерки, които в
своята взаимовръзка определят цялостното развитие на всяка една организация, включително и общинската администрация, а именно:
 преглед и актуализация на мисията, визията и ценностите на организацията, трансформирането им в цели чрез стратегия и оперативни
планове - чрез пълен цикъл на стратегическо планиране, при гарантирана връзка на стратегическото изпълнение с оперативното
управление на организацията.
 качественото обслужване на гражданите и потребителите на услуги от община Сливен.
 създаване на възможности и подходящи условия за участие на гражданите в процеса на оценка и подобрение на административното
обслужване, включително и електронното административно обслужване.
 повишаване на мотивацията, ангажираността, участието и удовлетвореността на хората в организацията.
Организационното развитие и подобряването на организационното изпълнение е невъзможно без професионално и лично развитие на хората
в организацията и подобряване качеството им на живот и труд. Потвърдиха се констатации и изводи на предходни анализи на управлението и
развитието на човешките ресурси в организацията. Но в контекста на единен модел за цялостно управление на организацията, какъвто е CAF,
необходимостта от мерки в тази област се поставя като неразривна част от единното цяло на организационното съвършенство. Както бе отбелязано
и по-горе, областта на подобрение съдържа устойчиви структури на организационно поведение, възникнали като адаптивен отговор на
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организацията на промените във факторите на средата и наложените ограничения. Увеличен стрес, намаляване на удовлетвореността и
мотивацията на хората в организацията са само част от тях. По хода на причинно-следствените връзки те водят до влошаване на психологическия
климат, качеството на обслужване на гражданите, способността за ефективна координация при изпълнение на задачите вътре и извън
организацията.
Решаването на задачите за подобряване на цялостното организационно изпълнение на Община Сливен преминава през изграждането на
система за планиране и управление на стратегическото и оперативно изпълнение при пълен организационен обхват.
Добра практика, приложима съобразно опита, квалификацията и капацитета на Община Сливен, е интегрираната система за цялостно
управление на качеството и стратегическото изпълнение CAF 2020. В контекста на стратегическите теми на балансирана система от показатели
за ефективност, чрез комплекси интегрирани инициативи, може да се постигне стратегическо изпълнение, което да подобри съществено ключовия
процес на обслужване на гражданите/потребителите на услуги, с ангажирането и участието им в него чрез социално отговорни партньорства, и
критичния за успеха му спомагателен процес на управление на човешките ресурси.
Организационното изпълнение на Община Сливен следва яснота при стратегическото и оперативно планиране като благоприятстващ фактор
в ориентираната към резултат мрежа от връзки и отношения на причина и следствие на всички критерии и подкритерии на модела за
организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF.
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