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„Подобряване на ефективността 
на Общинска администрация – 
Девин” 



 
ПРОЕКТ „Подобряване на ефективността 
на Общинска администрация – Девин” 
  

Договор № 12-11-5/09.10.2012 г. по Оперативна 
програма „Административен капацитет, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Приоритетна ос І „Добро управление” 

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната 
администрация” 

Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 



 
ПРОЕКТ „Подобряване на ефективността 
на Общинска администрация – Девин” 
  

• Обособена позиция 1: Извършване на функционален 
анализ чрез прилагане на Единната методология за 
провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация. 

• Обособена позиция 2: Изготвяне на предложение за 
Устройствен правилник на общинската 
администрация. 

• Обособена позиция 3: Разработване на проект за 
структура на общинската администрация. 

• Обособена позиция 4: Изготвяне на вътрешни правила 
за работа на общинската администрация за 
подобряване на организацията, работните процеси и 
координацията между звената.  

• Обособена позиция 5: Провеждане на съпътстващи 
обучения за прилагане на новите правила. 



 
ПРОЕКТ „Подобряване на ефективността 
на Общинска администрация – Девин” 
 

 

 

• Общата цел на проекта е да се оптимизира 
структурата на Общинска администрация – 

Девин за ефективно изпълнение на функциите й. 



 
ПРОЕКТ „Подобряване на ефективността 
на Общинска администрация – Девин” 
 
Специфичните цели на проекта: 

• Оптимизиране на функциите и организационното 
структуриране на общинската администрацията.  

• Подобряване на организацията, работните процеси и 
координацията между звената на общинската 
администрация. 

• Повишаване на прозрачността и отчетността в работата на 
общинската администрация и оптимизиране на 
административните разходи. 

• Подобряване на обслужването и повишаване на 
удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса чрез 
предоставяне качествени административни услуги.  



Екип 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДЕВИН 

Екип за управление на функционалния анализ, определен със Заповед 
№ РД-09-8 от 04.01.2013 г. на кмета на община Девин, в състав: 

• Ръководител на ЕПФА – инж.Венцислав Симов Кехайов, 
секретар на община Девин 

• Членове на екипа от Общинска администрация - Девин: 
• Захаринка Венелинова Шапкова, началник на отдел “Бюджет, 

финанси и икономическо развитие“ 
• Капка Петрова Бешева-Рахнева, началник на отдел 

“Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни 
дейности” 

• Надежда Асенова Ризова, началник на отдел “Правно 
обслужване, стопанска дейност, общинска собственост“ 

• Антоний Русев Моллов, началник на отдел “Сигурност на 
информацията и обслужване”  

• Ирина Здравкова Иванова, главен специалист "Човешки 
ресурси" 

 



Екип 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: Интер Консулт Нова ЕООД 

 

• Експерти в екипа по изпълнение на проекта: 
 

• Ръководител екип: инж. Мария Димитрова 

• Ключов експерт: Кремена Раднева 

• Експерти, членове на екипа: 

• Ивелина Минчева 

• инж. Майя Ангелова  

 



Изпълнение на дейности 
Обособена позиция 1: Извършване на функционален 
анализ чрез прилагане на Единната методология за 
провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация. 

 



Обособена позиция 1:  
Извършване на функционален анализ  

 

 

• „Единна методология за провеждане на 
функционален анализ на държавната 

администрация“ 

 



Обособена позиция 1:  
Извършване на функционален анализ  

Протича в четири етапа: 

• Етап 1: Планиране и подготовка на 
функционалния анализ 

 

• Етап 2: Провеждане на функционалния анализ 

 

• Етап 3: Приключване на функционалния анализ 

 

• Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на 
изпълнението 

 



Обособена позиция 1:  
Извършване на функционален анализ  

Етап 3: Приключване на функционалния анализ: 

Включва дейности: 

• Приоритизиране на области за подобрение; 

• Изготвяне на план за действие; 

• Изготвяне на доклад; 

• Обсъждане на резултатите; 

• Комуникация със заинтересовани страни. 

 



Обособена позиция 1:  
Извършване на функционален анализ  

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ: 

• събиране, проучване и анализ на документи и информация, 
включващи нормативни документи, документи на 
общинската администрация и общинския съвет,  доклади, 
изследвания, проучвания, отнасящи се за община Девин.  

• провеждане и анализ на анкетни проучвания, чрез 
предварително разработени въпросници  

• провеждане на интервюта  

• фокус група  

• наблюдение и експертна оценка 

 



Обособена позиция 1:  
Извършване на функционален анализ  

РЕЗУЛТАТИ ПО ЕТАП 3: 

• Проведен и документиран функционален анализ, включващ: 

• Представени препоръки и план за оптимизиране на 
функциите и организационното структуриране; 

• Представени препоръки и план за подобряване на 
ефективността; 

• Представени препоръки и план за подобряване на 
ефикасността и икономичността; 

• Разработен план за действие; 

 



РЕЗУЛТАТИ 
 

 

 

ПРОЕКТ 
„Подобряване на 
ефективността на 
Общинска 
администрация – 
Девин” 



РЕЗУЛТАТИ 

 

СИЛНИ СТРАНИ 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Силни страни 

• Националното законодателство дава възможност на 
общините да регулират и да управляват процесите на тяхна 
територия, както и да решават специфични въпроси от местно 
значение; 

• Взети като цяло, структурните звена /вкл. други дейности/ 
покриват функциите на  кмета като ръководител на 
администрацията и правомощията от специалната му 
компетентност; 

• Няма дублиране на функции между звената в общата и 
специализираната администрация; 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Силни страни 

• Спазени са нормативите за численост при съотношението 
обща/специализирана администрация; 

•  Числеността на отделите в рамките на специализираната 
администрация отговаря на изискванията на „Наредбата за 
прилагане на Класификатора на длъжностите в  
администрацията“; 

• Разработени са длъжностни характеристики за всички 
служители 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Силни страни  

• В рамките на общата администрация, има определени 
служители, които обслужват дейността на общинския съвет; 

• В общинската администрация има създадени правила за 
административно и деловодно обслужване, за обществените 
поръчки, за работните заплати.  

• Има изградена Система за финансово управление и контрол; 

• Разработени са технологични карти за административните 
услуги, прави се периодично измерване на 
удовлетвореността  на  потребителите; 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Силни страни  

• Общината има разработен  дългосрочен стратегически 
документ – Общински план за развитие за периода 2007-
2013г.;  

• Извършена междинна оценка за изпълнение на общинския 
план за развитие през февруари 2012 г.;  

• Съществуват секторни стратегически документи в различни 
области на политика; 

• Ежегодно се разработват програми за изпълнение на 
стратегиите; 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Силни страни  

• Стратегическите документи на общината са публично 
достъпни.  

• Има установени правила за достъп до обществена 
информация; 

• Въведена е добра практика за полагане на годишни цели; 

• Общината е увеличила местното финансиране в областите 
„Почивно, дело, култура и религиозни дейности“  и 
„Икономически дейности и услуги“ , което е в унисон с 
визията й за развитие на туризма; 

• Община Девин активно използва европейските фондове и 
програми като източник на допълнително финансиране. 



РЕЗУЛТАТИ 

 

СЛАБИ СТРАНИ 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Слаби страни  

• Отдел „Правно обслужване, стопанска дейност, общинска 
собственост“ , част от общата администрация изпълнява и 
функции от специалните правомощия на кмета; 

• Отдел „Сигурност на информацията и обслужване“  не е част 
от общата администрация; 

• Съществуват случаи при които служители от даден отдел не са 
подчинени директно на началник на отдела; 

• В структурата на административно звено „Общински гори и 
поземлен фонд“ не е предвиден ръководител. Всички 
служители са директно подчинени на зам. –кмет; 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Слаби страни 

• Мисията на администрацията  не е точно формулирана в нито 
един от публично достъпните документи  на общината, 
поради което  не може да се направи ясна връзка между 
мисията на администрацията и стратегическите цели, които тя 
си поставя; 

• Служителите на администрацията не разпознават мисията, 
като дефиниция на смисъла, поради който съществува 
административната структура; 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Слаби страни 

• Определените годишни цели не покриват критериите SMART 
(конкретни, измерими, съгласувани, постижими и 
определени във времето). 

• Няма изградена единна система за отчетност, която да 
позволява проследяване на процеса на отчитане вертикално 
по структурата. 

• Няма въведена практика за системно отчитане на резултатите 
по общинския план за развитие (заложени стратегически 
цели). 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Слаби страни 

• Отчетността в общината не е формализирана и 
структурирана, така, че да се проследят резултатите спрямо 
планираните цели 

• В някои отдели съществува проблем с взаимозаменяемостта, 
поради недостатъчен брой  експерти с аналитични функции 

• Констатира се известен спад в местните приходи 

 



РЕЗУЛТАТИ 

 

ПРЕПОРЪКИ 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Препоръки по отношение на релевантността: 

• Ясна организационна йерархична структура на общинската 
администрация 

• Разграничаване на дейностите от функциите при 
разработване на организационната структура 

• Актуализиран устройствен правилник 

 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Препоръки по отношение на ефективността и ефикасността: 

• Ясно и еднозначно формулиране на мисията и визията на 
общината 

• Обвързване на годишното целеполагане и определянето на 
цели по структурни звена със стратегическото планиране 

• Формализиране на процеса  по отчитане на годишните цели и 
постигнатите резултати, с цел проследяване на тенденциите и 
разкриване на възможности за оптимизация 

• Идентифициране на показатели за измерване на 
ефективността и ефикасността на процесите и периодично 
отчитане на резултатите 

 



РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН 
ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

Препоръки по отношение на ефективността и ефикасността: 

• Идентифициране на допълнителни източници за финансиране и 
подобряване на приходната част на бюджета 

• При разработване на Общинския план за развитие за следващия 
програмен период да се имат предвид следните препоръки: 

• Формулираните цели да отговарят на изискванията за 
конкретност и измеримост и да бъдат свързани с 
дейности, върху които общината би могла да влияе и да 
контролира 

• Да се разработват годишни програми за реализиране на 
целите от Общинския план за развитие и да се въведе 
система за ежегодно отчитане на тези програми 

 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 


