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Название на практиката
Период на прилагане

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
От 2014 година
8. Иновации и отвореност за промени - да се
гарантира, че се извлича практическа полза от
въвеждането на нови решения и добри
практики.
3. Ефикасност и ефективност - да се гарантира

постигане на целите чрез оптимално използване на
Към кой от 12-те Принципа на добро наличните ресурси;

управление се отнася?
7. Компетентност и капацитет - да се гарантира,
че местните представители на населението, както и
назначаемите служители са в състояние да
изпълняват своите задължения;

Подробно описание на практиката

В община Банско бе създадена информационна
платформа - Център за развитие на човешките
ресурси и обмен на информация, в рамките на
изпълнение на Проект №10-25-8/ 06.06.2012г
„Идентифициране и внедряване на добри
практики в областта на управлението на
човешките ресурси чрез обмяна на опит и
практически знания между община Банско и
община Кройдън», финансиран по Оперативна
програма
“Административен
капацитет”

(ОПАК) по приоритетна ос ІІ „Управление на
човешките ресурси”,
подприоритет
2.5.
„Транснационално
и
междурегионално
сътрудничество”.
http://www.centre.bansko.bg/bg/център-заразвитие-на-човешките-ресурси/информацияза-създаване-на-центъра
Центърът има за цел извършване на директен
обмен на опит и добри практики между
учредителите му, с цел устойчиво развитие и
подобряване управлението на човешките
ресурси. Създаването на Центъра за обмен на
информация в сферата на човешките ресурси и
ключовите документи за неговата работа е
първата стъпка към последващо включване на
неограничен кръг общини от България и
държави-членки на ЕС за обмен на информация
и постоянна комуникация в областта на
човешките ресурси. Разширяването на кръга от
участници, чрез отворения характер на
структурата има потенциал да привлече за
участие и други заинтересовани страни, в това
число и структурите на гражданското
общество. Тази практически ориентирана
концепция ще отговори на потребностите на
общинска
администрация
Банско
за
осигуряване на непрекъснат източник на
информация за добри практики и нови
тенденции в УЧР, в това число и на ниво
държавна администрация, което ще гарантира
повишаване на критериите и стандартите на
работа и устойчивост на постигнатите
резултати по проекта.
Центърът за развитие на човешките ресурси си
поставя за цел да създаде и обновява база
данни,
чрез
която
да
се
осигури
функционираща система за предоставяне и
достъп на информация, обмяна на опит,
споделяне на добри практики в областта на
човешките
ресурси.
Ползването
на
съвременните технологии дава възможност за
създаване на нови форми и модели на работа,
които да бъдат ефективни и ефикасни без
излишно администриране и тежести за
участниците в него. Електронният обмен на
информация е водещ в работата на Центъра.
Центърът има същността на структурирана
информационна система, с помощта на която
участниците могат да обменят информация,

знания и опит въз основа на специфичния си
опит и прилаганите модели и системи на
работа.
Центърът служи като специализиран форум за
обсъждане на въпроси, свързани с:
• кариерното развитие;
• подобряване на организационната среда и
микроклимат на работното място;
• представяне на добри европейски практики;
• споделяне на проблеми в областта на
човешките ресурси и възможни мерки за
решаването им.
Центърът е над-институционално средство за
сътрудничеството в областта на управлението
на човешките ресурси.
Представители на местното самоуправление,
неправителствени
организации,
други
заинтересовани лица и институции имат
възможност за запознаване с ефективни
практики и дейности в управлението на
човешките ресурси и прилагането на различни
мерки за кариерно развитие чрез повишаване на
личната професионална компетентност и
развиване на специални и допълнителни
умения.
Философията на центъра е ориентирана към
стимулиране на свободното споделяне на
информация, отнасяща се до определена област
и изграждането на европейска мрежа за обмен
на добри практики при управлението на
човешките ресурси.
Включването и активното участие в Центъра е
израз на свободната воля на всички
заинтересовани страни. Центърът е гъвкава и
отворена информационна система, чиято
основна цел е подобряване на връзките между
сродни организации за изграждане на висок
административен капацитет и устойчиво
развитие на човешките ресурси.
Доказателствен материал

http://www.centre.bansko.bg/bg/център-заразвитие-на-човешките-ресурси/информацияза-създаване-на-центъра

Преки участници – Община Банско и Община
Кройдън.
Преки участници,
целеви групи

партньори

и Партньори
общини.

-

български

и

чуждестранни

Целеви групи – служителите в общинските
администрации.
Постигнати резултати.

Изграден и функциониращ Център за развитие
на човешките ресурси и обмен на информация
и добри практики между общините.

Да, това е единственият Център за развитие на
Считате ли че има елемент на човешките ресурси и обмен на информация
функциониращ на територията на страната,
иновативност в тази практика?
който допринася за иновативни подходи,
Моля, пояснете.
приложими в други български и европейски
общини.
Центърът за развитие на човешките ресурси и
обмен на информация функционира от
Изводи
и
очаквано
развитие, сравнително кратко време. Очакваме към
преодолени трудности и изведени Центъра да се присъединят много български и
поуки
чуждестранни общини, с които да обменяме
добри практики в управлението на човешките
ресурси.

