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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Противодействието на корупцията в администрацията е свързано с прилагането на 

мерки и въвеждането на специфични механизми, които се основават на принципите на 

прозрачност и почтеност. Тяхното последователно прилагане и подкрепата от страна на 

общинската администрация, гражданите и бизнеса, ще  доведе до повишаване на 

ефективността в работата на общинските служители.    

Повишаването на ефективността в работата на общинската администрация се постига 

чрез засилване на контрола, прозрачността, отчетността и утвърждаване на ефективни 

механизми за превенция, мониторинг и противодействие на корупцията. 

Изграждането на модерна, прозрачна и ефективна администрация, ориентирана към 

хората, способна да посрещне високите очаквания на гражданите и бизнеса за 

качествено административно обслужване е от съществено значение за дейността на 

община Марица.  

 

ІІ. МИСИЯ  
Управление и дейност на администрацията на община Марица, основано на 

принципите за прозрачност и ефективност   

  

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  
 

Оптимизиране дейността на общинските служителите на община Марица чрез 

повишаване ефективността и прозрачността.   

 

IV. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
 

1. Модернизация и организационно развитие; 

2. Нови критерии и изисквания към администрацията: 

3. По-добра информираност и повече прозрачност: 

4. Укрепване и развитие на пряката демокрация чрез осигуряване на широко 

гражданско участие в управлението на общината.  

 

V. ЦЕЛИ 
 

Оптимизиране на съществуващата практика за отчитане на състоянието за прозрачност 

и отчетност на общинската администрация:  

• Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса за 

административната дейност на общинската администрация чрез постигане на 

по-пълна отчетност и предоставяне на по-широк достъп до обществената 

информация; 

• Проучване и адаптиране на добри практики от държави-членки на ЕС в областта 

на прозрачността и отчетността на администрацията на община Марица; 

• Идентифициране мащабите и тенденциите за разпространение на корупцията в 

областните и общински администрации и свързаните с нея нагласи, действия, 

оценка и очаквания на обществеността за противодействието й; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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• Разработване  и използване на ефективни механизми за превенция, мониторинг 

и противодействие на корупцията в общинската администрация. 

 

 VI. ПРИНЦИПИ 
 

Изпълнението на стратегията ще се основава на следните принципи: 
 

o Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и 

предсказуемост чрез ефективна защита на правата на човека и равенство 

на всички граждани пред закона. 

o Отзивчивост - посрещане на нуждите и законно обоснованите очаквания 

на гражданите от страна на местната власт. 

o Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез 

оптимално използване на наличните ресурси; ефективно противодействие 

на корупцията чрез въвеждане на механизми за бързо идентифициране и 

прекратяване на съществуващите корупционни практики. 

o Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до 

информация и да се улеснява разбирането за това как се решават 

обществено значимите въпроси, като се извършват консултации с 

гражданското общество и бизнеса при формулиране на политики и 

вземане на управленски решения. 

o Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен 

над личните интереси чрез добро управление и задължение на община 

Марица да предприеме ясни и ефективни действия, които да 

удовлетворяват нуждите на гражданите. 

o Компетентност и капацитет - местните представители на населението, 

както и общинските служители след проведени конкурси да гарантират, 

че са в състояние да изпълняват компетентно своите задължения. 

o Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича 

практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики с 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
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цел въведение на новости и запознаване с тях; да се гарантира 

целенасочено и продуктивно използване на обществените фондове чрез 

разработване на проекти, консултации и обмяна на опит. 

o Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се 

гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им 

достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или 

изключен от обществения живот. 

o Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и 

общинските служители поемат и носят отговорност за своите действия, 

като се отчитат пред комисии с участието на СГО. 

 

 VII. МЕРКИ 
1. Модернизация и организационно развитие:  

- Оптимизиране на системата за контрол на документо-оборота чрез 

реализиране на система за интернет справки „Виртуално деловодство”;  

- Подобряване на комуникацията с други държавни и местни учреждения 

чрез използване на оптичната мрежа за връзка между структурите на 

държавната администрация; 

- Въвеждане на система за електронно гласуване в Общински съвет; 

- Внедряване на Интегрирана система за управление на качеството ISO  

9001:2000 и система за управление на околната среда ISO 14001:2004. 

2. Нови критерии и изисквания към администрацията: 

- Въвеждане на система за отчетност по приложението на  „Етичен кодекс 

на служителя” и „Харта на клиента”; 

- опростяване на административни процедури и намаляване на времето за 

тяхното изпълнение; 

- усъвършенстване на съществуващите антикорупционни подходи и 

механизми за прозрачност в административното обслужване - въвеждане 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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на възможност за подаване на сигнали за корупция чрез сайта на 

общината,  

- повишаване квалификацията на общинските служители чрез стимулиране 

на специализирано обучение към Института за публична администрация, 

чуждоезиково обучение и сертифициране за IT-card. 

3. По-добра информираност и повече прозрачност: 

- Усъвършенстване предоставянето на публична информация относно 

общински процедури по обществени поръчки чрез публикуване на 

общинския сайт; 

- Създаване на публични регистри по извършени приватизационни сделки, 

издадени разрешения за строеж и удостоверения за ползване на обекти на 

територията на община Марица; 

- Провеждане на периодично проучване удовлетвореността на 

представителите на бизнеса, НПО и структурите на гражданското 

общество от общинските услуги. Изготвяне на модел на анкети и 

годишен анализ. 

- Публично оповестяване на състезателните процедури и резултати за 

избор на управители на търговски дружества с общинско участие. 

- Осигуряване на пълна прозрачност при оповестяване и провеждане на 

тръжните процедури по реда на ЗПСК и ЗОС, както при провеждането на 

конкурсите по реда на ЗОП чрез присъствие на представители на 

медиите. 

- Оповестяване на информация в сферата на жилищното настаняване 

(списъци на правоимащи, списъци на настанени лица и др.) 

- Електронен достъп до формуляри за кандидатстване за ползване на 

услугите Домашен социален патронаж, Социален асистент и Домашен 

помощник. 

- Изработване и поддържане на електронен „Общински пътеводител в услугите”. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
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4. Укрепване и развитие на пряката демокрация чрез осигуряване на 

широко гражданско участие в управлението на общината: 

- Оптимизиране на модела „Общински съвет за тристранно сътрудничество”, 

представляван от сдружение на работодателите, браншови организации и 

профсъюзи, чрез който се постигне по-голяма прозрачност при формиране на 

финансовата политика и определяне размера на местните данъци и такси; 

- Организиране на приемни на Кмета и Председателя на Общинския съвет 

в кметствата на общината; 

- Изготвяне на регистър на НПО на територията на община Марица и 

приемане на Правила за взаимодействие между общинската 

администрация и НПО. 

- Организиране на публични обсъждания и проучвания на обществените 

нагласи и мнения по важни въпроси за бъдещето на общината – 

Стратегически планове за развитие, съставяне и изпълнение на 

общинския бюджет, стимули за развитие на икономиката и туризма, 

програми за капиталови разходи, важни инфраструктурни проекти и др. 

 

VІІІ. КООРДИНАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 
 

Всички отдели в Община Марица, които имат задължения по националната 

Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 

2009-2011г.1, периодично ще предоставят информация за прилагането на мерките от 

стратегията на Комисия по превенция и противодействие на корупцията. 

Информацията ще бъде обобщавана и анализирана. 

Стратегията ще се актуализира и доразвива в съответствие с взетите Решения, 

изготвените актове и документи на национално и местно ниво. 

                                                 
1 Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията 2009-2011 г. все 
още не е изработена. Настоящата Стратегия за прозрачност и ефективност на община Марица ще вземе 
предвид разпоредбите на тази Стратегия, когато тя бъде разработена, и ще бъде приведена в 
съответствие с нея, в случай че това е необходимо.  
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