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Предстоящи задачи на местните
власти до края на мандат 2003 –

2007г.



Финансовата и административна
децентрализация изисква повишен
административен капацитет



Цел на децентрализацията на
управлението

Повишаване степента на
удовлетвореност на гражданите от
предоставяните им публични услуги



Прилагане на съвременни форми на управление
в общинските администрации;
Изграждане на нова институционална култура;
Адекватно ресурсно осигуряване на дейностите в
общините;
Усъвършенстване на регулативната функция на
местните власти

Повишаване капацитета на
местните власти изисква



Изграждането на административен
капацитет за ефективно управление

включва:
Умения за разработване на планове, програми и проекти и
тяхната реализация;
Умения за разработване на наредби, правилници, стандарти
и др. административни нормативни актове;
Умения за ефективно управление на бюджетния процес –
разработване на бюджети и законосъобразно, 
целесъобразно, ефективно и ефикасно разходване на
бюджетните средства;
Въвеждане на действени системи за управление и контрол;
Прилагане на нова философия в управлението на
човешките ресурси и въвеждане на нова организационна
култура;



Модернизирането на
общинската администрация

има отношение към:
Създаване на адекватна административна среда за
превенция и борба с корупционни явления;
Усъвършенстване дейността на административните
структури и тяхната организация;
Трансфер на функции по предоставянето на публични
услуги от публичния към частния сектор на пазара на
услугите с ясно дефиниране на отговорностите на
съответните изпълнители;
Прилагне на разнообразни форми на ПЧП.
Гарантиране на прозрачност в дейността на
администрацията на местно ниво.
Укрепване на механизмите на гражданския контрол
върху дейността на администрацията и гражданско
участие при вземане на решения.



Да се направи преглед на
мандатната програма и да се
даде оценка на нейното
изпълнение;
Да се актуализират
общинските планове за
развитие и да се разработят
годишни (дву-, 
тригодишни)програми за
тяхната реализация

Непосредствени задачи



Да се разработят първите
проекти, с които общината ще
кандидатства по оперативните
програми;
Да се оптимизира структурата на
общинската администрация с
оглед на новите отговорности;
Да се разработят и внедрят
СФУК, съгласно новото
законодателство.

Непосредствени задачи



Да се направи оценка на
нормативната база –
правилници, наредби и др. 
и при нужда да се
актуализира;
Да се разработят и
въведат стандарти за
финансиране на
общинските дейности;

Непосредствени задачи



Непосредствени задачи

Да се направи преглед
на работата на
Общинския съвет и на
неговите комисии и се
представи отчет пред
гражданите


