
Община Дряново 

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ 

 

Политиката по управление на Община Дряново е насочена към постигане на високо 
качество в дейността на всеки служител, с цел удовлетворяване на изискванията на клиентите при 
предоставяне на услуги по осъществяване на местно самоуправление, административно, правно и 
информационно обслужване на физически и юридически лица, териториално- селищно устройство, 
финансово- стопански дейности и управление на собствеността, както и изпълнение на 
делегираните от държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, 
социалните дейности, отбранително- мобилизационната подготовка, опазване на обществения ред и 
сигурност, съобразени с потребностите и очакванията на заинтересованите страни, при осигурени 
здравословни и безопасни условия на труд. 

Ръководството на Община Дряново, официално декларира и провежда активна  и 
целенасочена политика по управление в следните направления:  

� Утвърждаваме първостепенната роля на закона и гарантираме неговото спазване като 
извършваме периодична оценка на съответствието по здраве и безопасност и управление на 
качеството, с приложимите правни и други приети изисквания. 

� Успехът на Община Дряново зависи от способността й да удовлетвори изискванията и 
очакванията на нашите  клиенти, персонал и други заинтересовани страни и усилията ни са 
насочени към ефикасно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството и 
безопасните условия на труд, като предпоставки за постигане на значителна рентабилност и в 
подкрепа на стратегическата ни насоченост.  

� Спазваме безусловно изискванията за безопасност и здраве по време на работа, като се 
стремим да предотвратяваме,  свързаните с работата опасности от наранявания и заболявания и 
непрекъснато подобрение на качеството и системата за управление, основана на анализа на риска, 
която служи като превантивен инструмент за задоволяване потребностите на заинтересованите 
страни. 

� Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите. В тази връзка висшето 
ръководство на Община Дряново е определило и документирало политиката си по качеството и 
безопасност при работа, която е рамка за определяне на нашите  цели и поемане на ангажименти. 

� Ръководството е взело и взема мерки за предотвратяване на нараняванията и заболяванията 
на лицата, работещи под контрола на Община Дряново, като предприема мониторинг и планиране 
на комплексни и превантивни мерки за намаляване и премахване на риска за здравето и живота на 
работещите, за подобряване условията на труд на работните места и предоставя рамката за 
определяне и преглед на целите по качество и здраве и безопасност.   

� Поддържане на постоянна връзка със заинтересованите страни за незабавно изясняване на 
потребностите и задоволяване на изискванията им, чрез получаване на обратна информация. 

� Ръководството подкрепя други управленски роли да доказват лидерството си в своите сфери 
на отговорност, както и поема ангажимент за консултиране и участие на работниците и на 
представители на работниците, по отношение на здравето и безопасността при работа; 

� Периодично актуализиране на политиката по управление,  за да е адекватна и подходяща за 
естеството и големината на рисковете, свързани със здраве и безопасност при работа в общината, 
документиране, прилагане и поддържане. 

� Непрекъснат процес за поддържане и ефективно използване на наличните ресурси, 
подобряване квалификацията, инициативността и мотивацията на персонала чрез обучение, за по-
добро функциониране на организацията и за по-пълно задоволяване изискванията на клиентите.  
 
Ръководството на ОБЩИНА ДРЯНОВО поема ангажимент постоянно да подобрява и поддържа 
ефикасността на системата за управление на качеството и здраве и безопасност при работа, в 
съответствие с международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 45001:2018. 
 
Като Кмет на Община Дряново, декларирам личното си участие и отговорност за 
изпълнение на обявената политика по управление на Община Дряново.  
 
 
08.05.2020 г.                                                         Кмет на Община Дряново:    Трифон Панчев                                                                

                      
 


