Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община

Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)

Название на практиката

Габрово
Татяна Миразчиева
главен експерт в отдел
«Управление на човешките ресурси»,
Община Габрово;
тел. 066/818 370; tmirazchieva@gabrovo.bg
„Стратегия за управление на човешките ресурси
на Община Габрово”

Стратегическият документ е изготвен по ОП
«Административен капацитет», проект «Развитието
на човешкия потенциал – фактор в модерната
европейска
общинска
администрация»,
бенефициент – Община Габрово. Стратегията за
управление на човешките ресурси на Община
Габрово е утвърдена и въведена през 2013 г., като
Период на прилагане
към настоящия момент се изпълняват заложените в
плана към стратегията дейности. Стратегическият
документ е разписан за период от четири години,
като текстът й се актуализира съобразно
нормативната уредба и други стратегически
документи на национално и местно ниво.
Към кой от 12-те Принципа на добро № 7 – Компетентност и капацитет
№ 8 – Иновации и отвореност към промени
управление се отнася?

Подробно описание на практиката

Стратегията за управление на човешките
ресурси на Община Габрово е документ с
иновативен характер, създаден във връзка с процеса
по модернизиране управлението на човешките
ресурси в Община Габрово чрез чрез трансфер на
опит и добри практики от ЕС. Стратегическият
документ разполага с план за изпълнение на
заложените иновативни подходи и методи, който
поетапно се реализира. Стратегията въвежда
целенасочен,
стратегически
подход
към
управлението на човешките ресурси в Община
Габрово и прилагането й в условията на
административната среда води до усъвършенстване
практиките за управление на човешките ресурси
чрез въвеждане на нови системи. Процесът по
управление на човешките ресурси в Община

Габрово е насочен и към повишаване капацитета на
служителите от отдел „Управление на човешките
ресурси” и на служителите, прилагащи политиката
за управление на човешките ресурси в Община
Габрово.
Към стратегическия документ са изготвени,
утвърдени и въведени шест наръчника и насоки за
практическо приложение. Наръчниците включват
добри практики, иновативни подходи и методи за
модернизиране и подобряване процеса по
управление на човешките ресурси. Всеки наръчник
разглежда отделна система за управление на
човешките ресурси: стимулиране и мотивация на
служителите; организационна култура; работа с
доброволци; планиране нуждите от нови служители
и подходи при селекция на кандидатите;
настойничество (менторство и коучинг); въвеждащи
обучения за новопостъпили служители.
Във връзка с прилагане на утвърдени нови подходи
за управление на човешките ресурси, в Община
Габрово е въведена практиката за споделяне.

http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2651
http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2407
http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2608
http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2660
http://www.gabrovo.bg/bg/news-article/2277
Доказателствен материал

Папка „Стратегия за УЧР” с:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Преки участници, партньори и целеви
групи

-

служителите на Община Габрово – заемащи
ръководни и експертни длъжности;
председателят и членовете на Общински
съвет – Габрово;

-

служители от Община
партньор по проекта.

Нови

Сонч

–

Въведеният
в
Община
Габрово
стратегически документ установява нови, модерни
подходи и методи в управлението на човешките
ресурси, на база добри и иновативни практики.
Планът към Стратегията, който се изпълнява в
Община Габрово, въвежда нови практически
системи в работата на администрацията.
Наръчниците към Стратегията дават
практически насоки за реализация на заложените
дейности, функционират в ежедневната работа на
администрацията и осигуряват готови решения в
процеса на управление на човешките ресурси. В
резултат на утвърждаването и въвеждането на
стратегическия документ, насоките и наръчниците
към него:


Постигнати резултати.



служителите от целевите групи са
запознати
със
стратегическия
подход за управление на човешките
ресурси и свързаните с него
дейности, отговорности и очаквани
резултати, прилагат познанията за
системите
за
управление
на
човешките ресурси в работата си с
цел
повишаване
на
организационната
култура
и
ефективността на текущата работа.
Участието на служителите на
всички ръководни нива – кмет,
заместник-кметове, секретар, и
служителите
с
управленски
отговорности - директори на
дирекции и началници на отдели,
дава възможност за прилагане на
иновациите и постигнатите по време
на
проекта
индикатори
в
административната
работа
и
практическо
приложение
на
системите
за
управление
на
човешките ресурси в Община
Габрово;
устойчивостта на постигнатите
резултати
се
гарантира
от
започналото приложение на системи
от Стратегията за управление на
човешките ресурси и въвеждане на











някои подобрения в процесите по
УЧР. Постепенното въвеждане на
насоките
и
ръководствата
е
гаранция
за
съхранение
на
резултатите от проекта и тяхната
устойчивост;
към настоящия момент са утвърдени
„Наръчник
на
новопостъпилия
служител”
и
„Наръчник
на
интервюиращия”, които се прилагат
в Община Габрово;
в процес на изготвяне, коментар и
анализ са Стажантската програма на
Община Габрово и Система от
ценности
на
Общинска
администрация – Габрово, както и
разработване на показатели за
следене резултатите от провеждани
обучения;
към настоящия момент, във връзка с
изменение на други документи, тече
актуализация на Стратегията за
управление на човешките ресурси,
като текстът е изменен в степен,
касаеща Общинския план за
развитие на Община Габрово 2014 2020 г. и оперативна програма
„Добро управление”.
Налице е папка „Online library“
(“Онлайн библиотека“), която се
намира във вътрешна мрежа на
Община Габрово и до която имат
достъп всички служители на
Община
Габрово.
Онлайн
библиотеката събира информация от
всички проведени обучения с цел да
се сподели преподаваният материал
с всички колеги от администрацията
и във връзка с приоритетни области
от разписания план за изпълнение
на Стратегията за УЧР.
На интернет страницата на Община
Габрово, в раздел „Кариера”, са
предприети дейности във връзка с
плана за изпълнение на Стратегията
за УЧР - популяризиране на
Община Габрово като работодател и
повишаване
на
имиджа
на
институцията като работодател. На
сайта на Община Габрово са налице

обявените свободни работни места
към Общинска администрация –
Габрово и нейните звена и
второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити.

Считате ли че има елемент
иновативност в тази практика?
Моля, пояснете.

Изготвянето, утвърждаването и въвеждането на
цялостна Стратегия за развитие на човешките
ресурси е новост за Общинска администрация Габрово. Практиките, свързани с управлението на
човешките ресурси в Община Габрово, до
въвеждането на Стратегията са фрагментирани и е
осъзната нуждата от нов цялостен подход към
управлението на човешките ресурси. Стратегията за
управление на човешките ресурси на Община
Габрово, насоките и наръчниците за практическото
й приложение въвеждат конкретни, нови практики
по отношение на:
 планиране на нуждите от нови служители и
подходи при селекция на кандидатите ;
 въвеждащи обучения за новопостъпили
на
служители;
 настойничество (в т.ч. менторство при
стартиране на работа и коучинг за
персонално развитие) – подпомагане на
нови служители за навлизане в работата и
развитие;
 стимулиране и мотивация на служителите –
въвеждане
на
нефинансови
бонуси,
социални
придобивки,
стимули,
компенсации и др.;
 привличане и работа с доброволци;
 създаване
и
утвърждаване
на
организационна култура.
Настойничеството, включващо менторството и
коучинга) и работата с доброволци са напълно
иновативни подходи за Община Габрово.

Дейностите са насочени към повишаване
капацитета на Общинска администрация - Габрово
и свързаното с това ново, по-високо ниво на
ефективност, от работата на служителите на
Изводи
и
очаквано
развитие,
Община Габрово. Повишеният капацитет за работа,
преодолени трудности и изведени
както и създадените предпоставки за привличане и
поуки
задържане на качествени служители на работа в
общинската администрация, ще допринесат за
осигуряване на устойчивото управление на местния
потенциал, ресурси и икономическо и социално

развитие, които са в основата на устойчивото
развитие на общностите и регионите.
Дейността дава възможност за въвеждането на
целенасочен
подход
към
модернизиране
управлението на човешките ресурси в Община
Габрово, което е цел на проекта. Тъй като до
момента в Общината липсва стратегически подход
към УЧР, амбиция на ръководството на Общината е
дейностите по УЧР да станат целенасочени, добре
планирани и ефективни, за което способства общата
концептуална и стратегическа рамка в областта на
човешките ресурси. При комуникацията с Община
Нови Сонч беше установено, че в партньорската
община също липсва такъв стратегически документ,
поради което е планирано съвместното изработване
на рамката за стратегия за УЧР на Общините, която
след това да бъде конкретизирана и доразработена
за всяка от Общините поотделно, отчитайки
конкретни специфики на състоянието на УЧР.
В Стратегията са посочени, както основните
елементи на системите за УЧР, така и приоритетите
на Община Габрово в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план.

