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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя обобщени резултати от поддейности, извършени в рамките на
дейност 1 „Проучване на нуждите на професионално ориентираните НПО, подкрепящи
общините, за привличането на членове и разработване на препоръки за организационното им
развитие” по проект „Организационна устойчивост на професионално ориентираните НПО в
подкрепа на общините”, финансиран от ОПАК.
Извършените поддейности са следните:
1.

Анкетно проучване

2.

Провеждане на фокус групa

3.

Проучване на национално и местно законодателство и добри практики от чужбина на
подобни организации.

Докладът съдържа конкретни препоръки за обогатяване на практиката на АСКО по отношение
на привличането на нови членове.

II.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

Провеждането на анкетното проучване следва структуриран подход, който започва със
създаването на въпросник, чрез който да се събере необходимата информация за целите на
анализа. Дизайнът на въпросника включва 3 важни стъпки:
•

Ясно дефиниране на целта на въпросника.

•
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-

Асистенти, които са акредитирани като такива, съгласно правилата за работа на
Европейския парламент;

-

Асистенти, които макар и не акредитирани, работят за членове на Европейския
парламент от най-малко шест месеца и чието възнаграждение се заплаща от сумата,
определена за асистентски възнаграждения от ЕП;

-

Асистенти, които могат да докажат, че техния основен източник на средства идва от
работата им за член на Европейския парламент;

Асистенти, които не отговарят на гореизложените условия, могат да бъдат допуснати за
членове по решение на Общото събрание на Асоциацията, след подаване на заявление за
членство до Борда на организацията. Този вид членство подлежи на ежегодно подновяване.
Имената на всички членове на Асоциацията се записват в специален регистър, воден от
секретаря на Асоциацията. При промяна на обстоятелствата, водещи до промяна на статута на
члена, последния трябва да уведоми секретаря на Асоциацията в едномесечен срок. Членовете,
които не отговарят на изискванията за членство биват премахнати от регистъра и прекратяват
своето участие в Асоциацията.
Управително тяло
Ежедневната работа на Асоциацията и всички преговори с Европейския парламент и неговите
органи се водят от Бордът на Асоциацията от името на нейните членове съгласно приетите
правила и процедури. Бордът се избира от Общото събрание с мандат от 2,5 години. Изборите
се провеждат през първия месец Септември, следващ изборите за Европейски парламент и по
време на третия месец Март, следващ изборите за ЕП. Бордът, чиито мандат изтича,
продължава да изпълнява своите функции до назначаването на нов президент на Асоциацията.
Бордът на Асоциацията се състои от президент, които води и председателства срещите и осем
члена, избрани от Общото събрание. Президентът номинира

вицепрезидента, секретаря и

ковчежника (ако такава фигура е необходима) на Асоциацията измежду членовете на Борда.
Номинациите на президента следва да бъдат подкрепени от 2/3 от членовете на Борда. В
случай, че такова мнозинство не бъде постигнато, предложените номинации се гласуват и
одобряват /отхвърлят с обикновено мнозинство от Общото събрание на Асоциацията.
В допълнение към осемте члена на Борда, могат да бъдат присъединени още трима члена без
право на глас. Тези допълнителни членове се присъединяват към работата на Борда по покана
на Председателя, в случай на необходимост от запазване на политическия и национален баланс
в Борда на Асоциацията. Президентът е длъжен да огласи намерението си да покани
допълнителни членове на заседание на Борда. В случай, че предложението на президентът не
бъде оспорвано (или по време на самото заседание, или в писмен вид от минимум 5 члена на
Борда), предложения допълнителен член започва своята работа от следващото заседание на
Борда.
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Политическата принадлежност на членовете на асоциацията се определя според политическата
принадлежност (европейската политическа партия) на членовете на Европейския парламент, за
които те работят. В Бордът на Асоциацията следва да има максимум по двама представители на
най-големите политически групи в ЕП и максимум по един представител на останалите
политически групи( без да се брои политическата принадлежност на президента).
Президентът не може да бъде преизбиран повече от веднъж. Номинацията за президент на
Асоциацията следва да е подписана от номинирания и минимум пет други члена на
Асоциацията. Номинациите за членове на Борда, се подписват от номинираните и от минимум
трима члена на Асоциацията. В случай че има повече номинирани от една политическа партия
отколкото квотата за участие в Борда позволява, за избрани се считат кандидатите, получили
най-много гласове.
5.6. Международен институт на служителите, работещи в общинска администрация
Обща информация. Членство
Международния институт на служителите, работещи в общинска администрация е основан
през 1947г. като професионална асоциация на общинските секретари, ковчежници,
деловодители и други общински служители. Основната цел на Асоциацията е активно да
промотира продължаващото обучение и професионално развитие на общинските служители
чрез предоставянето на интензивни обучителни програми, сертификационни курсове,
подготовка и издаване на публикации и изследвания, създаване на мрежи за взаимовръзка и
взаимопомощ между своите членове по цял свят. Асоциацията има около 10 000 члена,
представляващи 250 общини в света. Членуването в асоциацията е отворено и е разделено в
шест категории:
Пълноправно членство: Статут на пълноправни членове могат да получат общински
служители, секретари, деловодители, юрисконсулти, директори на корпоративни, бизнес и
административни подразделения и други служители, заемащи ръководни длъжности в органи
на държавната власт. Всеки един орган на власт може да бъде представен в Асоциацията само
от един свой служител. Пълноправните членове имат право на глас в Общото събрание; те
могат да се кандидатират и да заемат позиции в управителните тела на организацията; могат да
се включат в обучителните програми, сертификационните и други курсове, организирани от
Асоциацията. Пълноправните членове получават сертификат за членство, новинарски бюлетин
и достъп до всички услуги, предоставяни от организацията.
Допълнително пълноправно членство: Статут на допълнителни пълноправни членове
получават лицата, които отговарят на критериите за пълноправно членство, но чиято
организация е вече представена чрез един пълноправен член. Няма ограничение за броя на
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допълнителните пълноправни членове. Тази категория членове имат същите права и
задължения, каквито имат пълноправните членове.
Асоциирано членство: Този тип отношения възникват с лица, които работят в държавни
структури, но не отговарят на критериите за пълноправно членство. Асоциираните членове
имат право да участват в обучителните програми, да получават новинарския бюлетин на
организацията и сертификат за членство.
Корпоративно членство: Отворено за компании, асоциации и други бизнес структури или
лица, които искат да работят за постигането на целите на Асоциацията. Корпоративните
членове имат същите права и задължения като асоциираните членове.
Почетно членство: Отворено за бившите президенти на Асоциацията след тяхното
пенсиониране или в случай, че заемат позиция, различна от тази на общински служител. Няма
ограничение на броя на почетните членове от тази категория, които могат да бъдат приети в
рамките на една година. Почетно членство може да бъде гласувано и на бивши членове на
Борда на директорите на Асоциацията, които са допринесли значително за постигане на целите
на организацията. В този случай обаче само едно място за почетен член може да бъда
гласувано в рамките на една календарна година. Почетните членове имат право на глас в
Общото събрание; могат да се включат в

обучителните програми, организирани от

Асоциацията. Те получават сертификат за членство и новинарския бюлетин на организацията.
Членове пенсионери: Този статут могат да придобият всички пълноправни и допълнителни
пълноправни членове след своето пенсиониране. Пенсионираните членове имат правата и
задълженията на асоциираните членове.
Класифицирането на членовете и финалната преценка в коя група следва да бъде поставен
всеки кандидат за членство принадлежи изцяло на Борда на директорите. При последващи
промени в статута на членовете, те са длъжни да уведомят своевременно Борда на директорите
с цел рекласификация на членството.
С цел честното и еднакво представителство на различните региони, Асоциацията е разделена
на 11 географски региона. Президентът на Асоциацията има правомощие да избере комисия,
която да следи за честното и логично разпределение на членовете в единадесетте региона.
През месец Май 2007г., Асоциацията приема свой етичен кодекс, задължаващ нейните членове
да изпълняват своите служебни задължения честно и безпристрастно като спомагат за
изграждането и поддържането на интегритета на Асоциацията и организациите, в които
работят. В Кодекса за поведение на Асоциацията са включени разпоредби, регулиращи
конфликта на интереси, нарушаването на етичните стандарти и интегритета, измамите. Създава
се специализирана етична комисия, разглеждаща нарушаването на разпоредбите на кодекса.
Управляващи органи
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Основните органи на Асоциацията, осъществяващи общо и оперативно ръководство са:, бордът
на директорите, изпълнителната комисия и изпълнителният директор. (Виж графика 2)
Изпълнителна комисия
Основните

фигури,

осъществяващи

оперативното

ръководство

на

организацията

са

президентът, първия вице президент, вице президентът и бившият президент на организацията.
Всяка година, след провеждането на ежегодното общо събрание, първият вицепрезидент поема
функциите на президента, а вицепрезидентът поема функциите на първия вице президента.
Всеки от тях има мандат от една година с право на преизбиране за още един мандат. Тези
длъжности не могат да бъдат заемани от двама представители на един и същ регион
едновременно.
Президентът на Асоциацията е и председател по право на Изпълнителната комисия и Борда на
директорите и изпълнява, възложените му от тях политики. Той има право да избира членове
на постоянните и извънредни комисии, създадени към Асоциацията и да назначава и
освобождава техните председатели.
Първият вицепрезидент и вицепрезидентът на Асоциацията подпомагат работата на
президента, като имат право да го заместват, в случаите когато президентът е възпрепятстван
да изпълнява правомощията си.
Бившият президент на организацията има функцията на съветник на настоящия президент
относно политиките и ръководството на Асоциацията.
Борд на директорите
Бордът на директорите се състои от членовете на Изпълнителната комисия и регионалните
директори. На ниво регион, всеки регион избира по двама регионални директори. Регионалните
директори се избират с тригодишен мандат, по начин който да гарантира, че мандатите им
няма да изтекат в една и съща календарна година. Присъствието на заседанията на членовете
на борда е задължително. В случай, че член на борда пропусне две последователни срещи, се
счита че той е напуснал и мястото му е овакантено. Бордът на директорите има следните
функции:
-

да промотира мисията и целина на организацията;

-

да определя размера на членските вноски;

-

да одобрява годишния бюджет;

-

да изисква годишен счетоводен одит;

-

да избира място и да организира провеждането на годишно отчетно събание;

-

да назначава /освобождава изпълнителния директор и да разписва длъжностната му
характеристика;

-

да разписва длъжностната характеристика и да назначава /освобождава директора по
образователната част, след като вземе предвид мнението на изпълнителния директор;
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-

да изпълнява всички други задължения, свързани с администрирането на организацията
и прилагането на нейните политики и процедури.

Изпълнителен директор
Изпълнителният директор на Асоциацията изпълнява и функциите на секретар -ковчежник.
Той отговаря пред Президента за осъществяването на ежедневните дейности на организацията
и нейните финансови операции. Изпълнителния директор е назначен по трудов договор и има
за задача да управлява оперативно персонала на Асоциацията, нейните финансови ресурси като
същевременно осъществява политиките и целите на организацията.
Процедури по избор на Изпълнителната комисия и регионалните директори
Изборът на регионални директори се провежда чрез тайно гласуване на всички пълноправни,
допълнителни пълноправни и почетни членове на съответния регион. Вицепрезидентът се
избира по същия начин, като право на глас имат същите категории членове от всички региони
на Асоциацията. Номинации за регионални директори и вицепрезидент се подават минимум
три месеца преди провеждане на избора. Кандидатите, номинирани за регионални директори
следва да отговарят на следните изисквания:
-

да притежават минимум три годишен опит в общинската администрация;

-

да са членове на Асоциацията от минимум три години;

-

да са присъствали на минимум три годишни конференции;

-

да бъдат пълноправни или допълнителни пълноправни членове;

-

да предоставят писмено съгласие от администрацията, в която работят.

За кандидатите за първи вицепрезидент и вицепрезидент важат същите условия за
квалификация, като в допълнение към тях, от кандидатите се изисква да са били членове на
Борда на директорите за период минимум от три години.
Графика 2
Организационна структура на Асоциацията
Борд на директорите
26 члена
Борд на директорите
Президент

Първи
Вицепрезидент
вицепрезидент

Бивш
президент

Изпълнителна комисия
Изпълнителен директор
Постоянни и извънредни комисии
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5.7. Заключение по отношение на европейските практики:
В рамките на предходната глава бяха представени различни примери за структурно и
организационно взаимодействие в професионални национални и международни организации.
Основните общи наблюдавани тенденции са за създаването на няколко категории членски
правоотношения:
•

пълноправно членство;

•

асоциирано членство;

•

корпоративно членство;

•

почетно членство;

•

членство на пенсионирани служители.

Наблюдава се също така възможност за определяне на членството освен на база качествена
класификация на членовете и на база времева характеристика: годишно или пожизнено
членство.
Що се касае до органите, осъществяващи управлението на организацията (различни от Общото
събрание), то това обикновено са Изпълнителни комисии или Борд на директори.
От гледна точка на проучените организации, могат да се направят следните изводи:
Асоциацията на главните секретари на парламенти е една от аналогичните на НАСОРБ и
АСКО организации, чиито модел на изграждане и функциониране може да бъде използван при
оптимизиране на работата. Макар организацията да има международен характер и да
представлява главни секретари на парламенти, по своята същност основните

характеристики

са сходни, а именно:
•

и при двете организации имаме представителство на административни служители ( с
разлика в нивото : местно и национално);

•

и при двете организации е налице проблем с постоянната смяна на членския състав
(поради характера на заеманите длъжности);

•

и в двата случая, организациите си поставят сходни цели.

Подобна и е аналогията с Асоциацията на европейските парламентарни асистенти, макар и
сходството там да е поставено на плоскостта на срещаните потенциални общи проблеми:
•

членовете и на двете организации, работят за изборни политически фигури, чиито
политически пристрастия биха могли да се отразят върху работата на членовете на
съответните организации;

•

въпреки изискванията за политически неутралитет при изпълнение на служебните
правомощия, това рядко е възможно;

Международния институт на служителите, работещи в общинска администрация е може би
най-прекия аналог на АСКО, макар, че неговия международен характер предопределя и някои
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структурни различия. Предвид близостта в целите и членската маса на двете организации,
както и с оглед необходимостта от изграждане на стройна система за ръководство и контрол на
множеството национални структури, влизащи в състава на Международния институт,
специално внимание следва да се обърне върху начина на конструиране на управителните тела
на Института. Тази конструкция, пригодена към българските условия, потенциално би довела
до качествено оптимизиране на работата на сходни професионални организации у нас.
Интересни идеи от европейския опит, откроили в резултат на анализа, които

биха били

потенциално интересни за обсъждане, с оглед оптимизиране на работата на АСКО са:
•

гарантиране на ефективността на работата на управителните тела (Изпълнителна
комисия, Управителен съвет или Борд на директорите в европейските практики) чрез
въвеждане на изрично изискване на посещаване на всички заседания на управителното
тяло. В няколко от разгледаните и представени практики, неприсъствието на две
последователни срещи на ИС/УС води до автоматичното изключване на члена на
ИС/УС като такъв;

•

изграждане на последователност в политиките и запазване на административната
„памет” на организацията чрез въвличане на ръководители на организацията или
членове на УС като специални съветници на новия ръководител или почетни членове на
организацията;

•

създаване на етични съвети и спазване на професионална етика с въвеждане на
ефективни санкции при неизпълнението на етичните кодекси;

•

равномерното представителство и покриването на интересите на всички членове е
гарантирано чрез създаването на квотен принцип за членовете на ИС/УС или Борда на
директорите;

•

създаване на специална категория членове за бившите служители, излезли в пенсия е
способ, които от една страна засвидетелства уважението и признателността към тези
бивши служители в администрацията, а от друга е полезен механизъм за въвличане на
тези опитни служители по-активно в работата на организациите. Пенсионираните
служители притежават едновременно опит и свободно време, които могат да бъдат
ефективно използвани в ежедневната работа на организацията, при провеждане на
нейни мероприятия и изпълнение на текущи и стратегически задачи;

•

създаване на гъвкави форми на членство, които позволяват в случай, че даден служител
престане на отговаря на изискванията за пълноправно членство, той да не бъде загубен
като член, а да бъде класифициран в друга категория член, по този начин
продължавайки своята активна работа в организацията.
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VI.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

След проведените проучвания могат да се направят следните основни препоръки: Членство
Имайки предвид, че към момента АСКО е въвело доста гъвкави параметри на членството в
асоциацията, като цяло не е необходима специална промяна на устава по отношение на
членството. Въпреки това, асоциацията може да има предвид следните вариации на членство,
които биха могли да й бъдат от помощ при формирането на членския състав за в бъдеще:
1.

Постоянно членство

Постоянни членове са физически или юридически лица, работещи в сферата на връзки с
обществеността в органите на местното самоуправление. При напускане на длъжността от
лицето, членските му права биха могли да бъдат прехвърлени на следващият, който ще
заема/изпълнява тази длъжност в съответната община.
2.

Асоциирано членство

Като асоциирани членове могат да се приемат и бивши членове на организацията, излезли в
пенсия.
3.

Почетно членство

За почетен член на АСКО може да бъде удостоен бивш или настоящ член на организацията,
физическо или юридическо лице, допринесло с дейността си за осъществяване на целите на
организацията.
Почетното членство може да бъде отворено и за бивши ръководители на организацията.
4.

Наблюдател

Такъв специален статут може да бъде присъден на физически лица, с оглед на тяхната
техническа експертиза. Наблюдателите нямат право на глас и не могат да бъдат избирани за
членове на органите на сдружението.
Предоставяне на услуги за членовете
1. Периодично (поне веднъж в годината) провеждане на разяснителни кампании сред ПР
експертите в общините, както и сред техните преки ръководители за ползата от
членството в АСКО.
2. Развиване на добри практики, като „е-консултация” и „е-информация” чрез които се
дава бърза възможност за свързване и консултация между членовете на организацията.
Един от основно дефинираните проблеми от проведената анкета е липсата на време за
посещаване на събитията на организацията, наред с различния фокус на ежедневните
задължения, породен от факта, че голяма част от анкетираните съвместяват и други
дейности с тези по ПР. В този смисъл една от препоръките, който произлизат от анализа
е свързана с развитието на дистанционни практики от страна на организацията,
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свързани, както с повишаване на квалификацията, така и с изграждане на общността на
ПР специалистите.
3. Фиксиране на периодични срещи на членовете на АСКО за проучване на
потребностите от обмяна на опит и консултации по различни теми, които ги касаят
4. Диференциран подход при предоставянето на обучения и информация
Дейност
1. Децентрализиране на дейността на АСКО в страната чрез подходяща стратегия и
формат за развитие на регионалната й политика
2. Изготвяне на съответстващ на предизвикателствата и нуждите стратегически план за
развитие с участието на всички заинтересовани страни.
3. Разработване и поддържане на интернет страница на АСКО
4. Периодично изпращане на информация към общините за събитията, организирани и
провеждани от АСКО, както и осигуряване на постоянна информация за положителни
практики. Това включва и засилване на работата с кметовете и съответните
ръководители на ПР специалистите, за да се гарантира разбиране на целите и ползите от
работата на организацията и съответно да се гарантира подкрепата на ръководството за
членството на ПР специалистите в АСКО.
5. Външната комуникация с националните медии не присъства убедително в дейността на
АСКО. Необходимо е актуализиране и обогатяване на подходите за вътрешна и външна
комуникация на АСКО. Предоставянето на периодична, както и на таргетирана
информация за предлаганите услуги от страна на организацията, или най-обобщено рекламата на организацията е от изключително значение.
6. По време на различните проведени проучвания сред членовете на АСКО, те дефинираха
нужди, на които организацията може да отговори, като например да дава информация за
държавния протокол и церемониал, предложения за прилагане на положителни
кампании, които да подпомагат дадено събитие в община. По този начин би се
популяризирала дейността на организацията, както и добрите практики в общините.
7. Във връзка с горните две, препоръчваме разработването маркетингова стратегия,
фокусирана най-вече към проблемите на общините във връзка с прозрачността на
управлението и утвърждаване на гражданското участие в него. Това е област, която е
много близо до работата на организацията и може лесно да бъде превърната в неин
инструмент.

36

8. Разработване и реализиране на политика за партньорство с НСОРБ, НАСОРБ, РСО. То
ще съдейства определено благоприятно в мисията й за засилване на авторитета на
специалистите за връзки с обществеността в общините.
9. Създаване на база данни, включваща всички членове на организацията, информация за
тяхното образование, професионален опит и настояща месторабота. На база на това
могат да се изведат специфични професионални знания, които да могат да бъдат
използвани от другите членове на организацията. Съответно важно е да се направи
подобаващо разгласяване сред членовете на създадената база данни. Така ще се даде
възможност, когато даден член на организацията има проблем при решаването на
специфичен казус, или когато му е нужен съвет или помощ в рамките на определена
компетенция, да се свърже и възползва от знанията на другите членове на
организацията. Един от проблемите споменати в рамките на анкетното проучване, беше
нуждата от повече ресурси и обучения за работа с проекти финансирани от различни
донори. Участието в проекти е и начините за привличане на финансиране към
организацията. Така създаването на такава база данни може да способства при работа по
проекти – чрез нея ще има подробна информация за наличните различни специалисти,
които могат да бъдат използвани при работата по различни проекти. По този начин ще
се отговори и на друга основна причина за членство в организацията, дефинирана на
фокус групите – комерсиалност или създаване на възможности за работа на членовете.
Една такава подробна база данни може да съдържа и информация какви обучения вече
са били проведени на различните членове и съответно какви са техните нужди и
очаквания. На база на техния опит и образование и на база на очакванията им може да
се направи по-добра оценка и плануване какви обучения да им бъдат предоставени.
Финансова стабилност
Безспорно организацията се нуждае и от финансова стабилност за развитието си. В този смисъл
е полезно да преразгледа финансовото си планиране и да заложи източници за финансиране,
търсейки такива не само от услуги, предоставяни на членската си маса, но и от такива, които
биха предизвикали интереса и вниманието на индиректните ползватели като: кметове,
общински съвети и представители на партньорската мрежа, с която работят активно.
Тъй като АСКО е сдружение на членове на професионална основа и част от членовете са
действащи експерти в общини би могло да се направи предложение членският внос на
постоянните членове, експерти, работещи в сферата на връзки с обществеността в органите на
местното самоуправление, да се поема от бюджета на общините. Една от препоръките
произлизащи от това изследване е АСКО да засили работата си с кметовете по места, както и с
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други ръководни кадри, от които зависи членството и не на последно място заплащането на
необходимите такси, командировъчни и т. н. за участие в събитията на организацията.
Сдружението може да изпълнява стопанска дейност, която би подпомогнала целите на
организацията и би стабилизирала финансовото й състояние.
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