
 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 

 

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
Приложение 2 

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 
ИЗПОЛЗВАНE НА ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ, УТВЪРДЕН ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 г. И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД: 
 
 
ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО ЗА 2008 Г. 

Основните усилия на ръководството на Общинската администрация са насочени към: 

• максимално удовлетворяване на декларираните и очаквани изисквания на 
потребителите на предоставяните от нас услуги; 

• оптимизиране на процесите в Общинската администрация; 
• създаване на възможности за пълноценна реализация на всеки служител от 

Общинската администрация в рамките на своята компетентност и правомощия, 
за осъществяване на целите по качеството и околната среда; 

• ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на 
обслужване и  околната среда; 

• недопускане на предпоставки за възражения и оплаквания от страна на 
гражданите относно качеството на обслужване и въздействието върху 
околната среда; 

• правилен подход при избор на доставчици и изпълнители на определени дейности, 
предлагани от страна на Общинската администрация под формата на търгове, 
концесии изпълнения на поръчки и др.. 

 
ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛИТЕ ПО КАЧЕСТВО – 2008- 2009 г. 

  
Приоритет- подобряване обслужването на гражданите от Общинска администрация 

№ Цел  Методи  Срок Отговорник Бележки  
1. Подобряване на дисциплината 
за оптимизиране на процесите 
 

Ноември 
2008 

Секретар на 
община 

 

2. Провеждане на подходящи 
обучения  
 

2009 Директор на 
диракция 
“АПИО” 

 

3. Изготвяне на работни 
процедури с технологично- 
срокова карта за изпълнение на 
услугите, в които са ангажирани 
повече от две длъжностни лица. 

Май 2009 Секретар на 
община и 
съответния 
административен 
ръководител 

 

4. Обвързване на забавата в 
изпълнението с възможността за 
дисциплинарна санкция 

Юли 2009 Секретар на 
община  

 

 
1. 

Намаляване на 
сроковете за 
предоставяне на 
административни и 
други услуги от 
Общинска 
администрация 
Велинград 

5. Осъществяване на 
предварителен, текущ и 
последващ контрол върху 
работата по обслужване на 
гражданите, засилен сроков 
контрол 

постоянен Началник на 
отдел “ИОТ” 

 



6. Ясен ангажимент към жителите 
на общината по отношение на 
обхвата, стойността и качеството 
на публичните услуги към 
гражданите 

31.12.2009 Секретар на 
община, 
административни 
ръководители  

 

7. Поетапно внедряване и 
прилагане на цялостна система за 
интегрирано обслужване 

31.12.2009 кмет  

8. Своевременно актуализиране 
на съдържанието на интернет 
страницата на Общината  

постоянен КВО  

1. Сформиране на комисия по 
етика 

Декември 
2008 

Директор на 
дирекция 
“АПИО” 

 

2. Обучение на служителите от 
отдел “ИОТ” по задължението им 
за информационното осигуряване 
на Клиентите 

1.октомври 
2008г. 
2. март 
2009 

Секретар на 
община и 
административни 
ръководители на 
структурни звена 

 

3. Проучване на 
удовлетвореността на 
потребителите на услуги 

Януари 
август 

Началник на 
отдел “ИОТ” и 
“КВО” 

Извършва 
се 
ежегодно 

4. Осигуряване на нови 
компютърни конфикурации 5% 
от съществуващите и 
специализирана техника за отдел 
“КРЗП” с възможност за 
размножаване на графична част - 
цветно 

2008 Началник на 
отдел “КРЗП”, 
директор на 
дирекция “ФСД”  

 

5. Създаване на технологична 
инфраструктура на е- община 

30.12.2009 Началник на 
отдел “ИОТ” 

 

2.  
Подобряване на 
начина на 
обслужване 

6. Предоставяне на електронни 
услуги при административното 
обслужване на гражданите и 
бизнеса 

След 
31.12.2009 

Началник на 
отдел “ИОТ”, 
служители 

 

1.Създаване на критерии при 
възможностите за упражняване 
на оперативна самостоятелност  

Януари 
2009 

административни 
ръководители на 
структурни звена 

 

3. 

Повишаване на 
изискванията към 
общинска 
администрация с 
оглед способността й 
предсказуемо да 
прилага българското 
законодателство и 
законодателството на 
ЕС 

2. Изготвяне на анализи на база 
съдебни решения за най- често 
допусканите грешки от 
администрацията – по 
законосъобразност и процедура 

Декември 
на 
съответната  
година 

Началник на 
отдел “АП” 

Забележка: 
Първо 
прилагане 
през 
2008г. 

Община Велинград с балансирано териториално и селищно устройство, развито регионално 
и междуобщинско сътрудничество 

№ Цел Методи Срок Отговорник Бележки 
1. Устойчиво развитие 

и утвърждаване на 
Велинград като 
туристически и 
културен център 

1. Приемане и одобряване на 
проект за ски писти в Юндола 
2. Приемане и одобряване на 
план за застрояване за покрита 
спортна зала и тенис корт 
3. Инвестиции за подобряване на 
градските архитектурни елементи 
4. Поддържане на пътна и улична 
сигнализация 
5. Адаптиране на културните 
събития за разработване на 
целогодишна оферта 
6. Осигуряване на средства за 
разкопки 
7. Подобряване на работата на 
ОП “ЦБИ” чрез изменение на 
Правилник за дейността с цел 

31.12.2008г. 
 
31.12.2009 
 
 
май 2009 
 
2008г. 
 
 
март 2009 
 
септември 
2008 
 
февруари 
2009 

Главен архитект 
 

Главен архитект 
 
 

Заместник – кмет 
 

Началник на отдел 
“ИСИ”, заместник 

– кмет 
Гл. експерт 

Дирекция “ОКВ” 
 

Гл. експерт 
Дирекция “ОКВ” 

 
Директор на 

дирекция “АПИО” 
съгласувано със 

 
 
 
 
3. Участие в 
проект 
“Красива 
България” 



подобряване на дейността му по 
извършване на реклама на 
Общината  
8. Поддържане и актуализиране 
на интернет страницата на 
общината в частта, представяща 
туризма Общината  
9. Участие на Общината в 
национални и международни 
туристически борси и изложения 

 
 
 
 
 
 
 
Декември 
2009 

Съвет за туризъм 
 
 

Директор на ОП 
“ЦБИ” 

 
 

Заместник- кмет 

2. Укрепване на 
взаимовръзката 
център на община – 
села и подобряване 
на социално 
икономическата 
интеграция 

Приемане и одобряване на Общ 
устройствен план на община 
Велинград 

Декември 
2008 

Главен архитект  

3. Развитие на 
сътрудничеството на 
община Велинград за 
териториално 
сближаване, 
задълбочаване на 
партньорството и 
добросъседството за 
постигане на 
развитие 

1. Сътрудничество на областно 
ниво за определяне на място за 
изграждане на депо за битови 
отпадъци 
2. Сътрудничество с община 
Ракитово за изграждане на 
площадка за третиране на 
отпадъци 
3. Създаване на партньорство със 
съседните общини с цел общи 
туристически маршрути с 
културна насоченост 

Декември 
2008 
 
 
Април 2009 
 
 
 
септември 
2009 

1. Кмет 
Главен инспектор с 
функции 
“Екология” 
2. Кмет 
Главен инспектор с 
функции 
“Екология” 
 
Дирекция “ОКВ” 

 

Община Велинград с повишен потенциал на човешките ресурси и подобрено качество на 
живота 

№ Цел Методи Срок Отговорник Бележки 
1. Повишаване 

качеството на 
човешкия капитал 

1. Ежегодно съобразяване на 
план- приема след 7 и 8 клас с 
местните кадрови потребности на 
бизнеса. 
2. Организиране съвместно с 
директорите на навременна 
кампания за обхващане на всички 
деца, подлежащи на обучение 
3. Съобразяване на политиката в 
средното образование с 
националната програма за 
задържане на децата в училище 
- столово хранене 
- безплатни учебници 
- извънкласни форми  
4. Създаване на финансови 
предпоставки за разрастване 
дейността на Обединен детски 
комплекс в частта физическо 
поддържане на децата чрез 
извънкласните форми на заетост 
5. Поддържане базата на 
училищата, детските градини, 
обслужващото звено, 
подпомагане на читалищата 
6. Подобряване на материално – 
техническата база в училищата 

Август 
2009 
 
 
Август 
2009 
 
 
Август 
2009 
 
 
 
 
 
 
април 2009 
 
 
 
 
април 2009 
 
 
 
 
април 2009 

Директор на 
дирекция “ОКВ” 

 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ” 

 
 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ” 

 
 
 
 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ” 

 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ”, 
началник на отдел 
“ИСИ”, заместник- 

кмет 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ”, 

 

2. Повишаване на 
трудовата заетост и 
подобряване на 
условията за трудова 
реализация на 
населението 

1. Ежегодно проучване на 
потребностите на родителите от 
прием на деца в детските 
заведения и своевременно 
стартиране на процедура по 
разкриване на нови групи, 
финансово обезпечаване 

август 2009 
 
 
 
 
 
 

Директор на 
дирекция “ОКВ” 
 
 
 
 
 

 



2. Участие на Общината в 
проекти за повишаване на 
заетостта със социална насоченст 

ноември 
2008, 2009 

Директор на 
дирекция “ОКВ”и 
“ЕПП”, началник 
на отдел “ИСИ” 

3. Повишаване на 
грижите за жителите 
на общината 

1. Осигуряване на поземлени 
имоти за изграждане на жилища 
за пострадалите от наводненията 
през 2005г. 
2. Участие в проекти за 
подпомагане на социално слаби 
граждани с продукти 
3. Разширяване на социалните 
услуги, предоставяни от 
общината 

август 2009 
 
 
 
август 2009 
 
 
януари 
2009 

Директор на 
дирекция “УОС”, 
заместник – кмет 
 
Гл.експерт от 
дирекция “ОКВ”, 
заместник – кмет 
Директор на 
дирекция “УОС”, 
заместник – кмет 
 

 

Община Велинград с развита инфраструктура и чиста околна среда 
1. Развитие и 

модернизация на 
елементите на 
техническата 
инфраструктура 

1. Осигуряване на средства за 
съфинансиране на проекти за  
подобряване на техническата 
инфраструктура 
2. Разработване на проекти 

Април 2009 
 
 
 
постоянен 

Началник на 
отдел “ИСИ” 

 
 

Началник на отдел 
“ИСИ” и директор на 
дирекция “ЕПП” 

 

2. Опазване и 
социализиране на 
културно 
историческото 
наследство 

1. Разработване на проекти 
 
2. Разработване на маршрути и 
публичното им оповестяване 

2009 
 
 
август 2009 

Директор на 
дирекция “ЕПП”, 
заместник- кмет 
Главен експерт 
“ОКВ” 

 

Община Велинград – конкурентноспособна община в икономиката с динамичен сектор - 
туризъм 

1. Превръщане на 
Велинградски 
туристически район 
във водеща 
туристическа 
дестинация в 
балнеолечението и 
спа- туризма с 
трайно предлагане на 
целогодишен 
туристически 
продукт 

1. Осъществяване на комплексни 
мерки за рекламиране 
възможностите на общината 

31.12.2009 3.Главен специалист 
с функции“Туризъм”, 
заместник- кметове и 

“ОЦИБ” 

 

2. Увеличаване на 
темповете на растеж 
и развитие на 
производствените 
сектори и услугите в 
икономиката на 
общината 

1. Представяне на маркетинговия 
профил на общината на форуми 
2. Провеждане на регулярни 
срещи с бизнеса за информиране 
относно общинските проекти и 
възможностите за партниране 
 

31.12.2009г. 
 
 

1.Главен специалист 
с функции “Туризъм” 
 
2. кмет и 
заместник – 
кметове 
 
 

 

  
 
 
10.09.2008г.      КМЕТ 
        НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД. (П) 
         
        / ИВАН ЛЕБАНОВ/ 
 


