
ПРОЕКТ 
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
19 март 2014 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН”

Финансиран с 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”

Обща стойност на проекта: 84 114,88 лв.

Съотношение на предоставените средства:

85 % от Европейския социален фонд 

15 % от националния бюджет на 

Република България

Продължителност на проекта: 18 месеца

Период на изпълнение: 

09 октомври 2012 година – 09 април 2014 година



ПРОЕКТ “ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН”

Обща цел 

Оптимизиране на структурата на 

Общинска администрация – Девин за ефективно 

изпълнение на функциите й

Целева група

Общинска администрация – Девин



• Оптимизиране на функциите и организационното 

структуриране на общинската администрация.

• 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.

Специфични цели на проекта



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 1: Организация и управление на проекта.

• Сформиран екип за управление на проекта.

• Разпределени отговорности и задължения на всеки 

член на екипа. 

• Разработен механизъм за наблюдение и оценка чрез 

изготвените План за действие, План за мониторинг и 

контрол, План за оценка на риска. 

• Проведени работни срещи, документирани в 

протоколи.

• Изготвени технически доклади, финансови отчети и 

искания за плащане.

• Успешно приключени проектни дейности.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедура 

за избор на подизпълнители по проекта. 

• Проведени са две процедури по ЗОП;

• Избран е изпълнител за извършване на 

функционалния анализ, изготвяне на 

предложение за Устройствен правилник, проект 

на структура и вътрешни правила, провеждане на 

съпътстващите обучения. 

• Избран е изпълнител за извършване на 

дейностите по информация и публичност.

• Сключени са договори с избраните изпълнители.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 3: Извършване на функционален анализ 

чрез прилагане на Единната методология за 

провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация.

• Сформиран e Екип за провеждане на 

функционалния анализ. 

• Осъществени са етапите на функционалния 

анализ. 



Основни дейности и постигнати резултати
Дейност 3: Извършване на функционален анализ 

чрез прилагане на Единната методология за 

провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация.

Представени са: 

• Препоръки и план за оптимизиране на функциите и 

организационното структуриране на 

администрацията.

• Препоръки и план за подобряване на ефективността 

от дейността на администрацията. 

• Препоръки и план за подобряване на ефикасността и 

икономичността.



Основни дейности и постигнати резултати
Дейност 3: Извършване на функционален анализ 

чрез прилагане на Единната методология за 

провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация.

• Разработен е план за действие, който отразява 

препоръките за подобряване на дейността, 

начина, по който да бъдат изпълнявани 

препоръките, обвързани със съответните 

срокове за това.

• Съгласуван е Окончателен доклад за проведения 

функционален анализ.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 3: Извършване на функционален анализ 

чрез прилагане на Единната методология за 

провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация.

• Изготвена е информация за заинтересованите 

страни за евентуални бюджетни и

организационни промени в резултат на анализа.

• Проведена е информационна среща със 

заинтересованите страни за представяне на 

изготвената информация.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 3: Извършване на функционален анализ 

чрез прилагане на Единната методология за 

провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация.

• Извършен е анализ на изпълнението на 

препоръките. 

• Проведени са две информационни срещи за 

представяне на информация за мониторинг и 

преглед на изпълнението на препоръките от 

функционалния анализ. 



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 4: Изготвяне на предложение за 

Устройствен правилник на общинската 

администрация.

• Разработен е Устройствен правилник на 

общинската администрация, утвърден от 

кмета на община Девин, в сила от 01.11.2013 г.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 5: Разработване на проект за структура на 

общинската администрация.

• Разработен е проект за структура на общинската 

администрация, одобрена с Решение № 214 от 

15.10.2013 г на Общински съвет – Девин и 

въведена със заповед на кмета на община Девин 

от 01.11.2013 г.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 6: Изготвяне на вътрешни правила за 

работа на общинската администрацията за 

подобряване на организацията, работните процеси 

и координацията между звената.

Изготвени са:

• Вътрешни правила за управление на риска в 

община Девин.

• Вътрешни правила за организация на       

административното обслужване в община Девин.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 7: Провеждане на съпътстващи обучения за 

прилагане на новите правила.

• Проведени са еднодневни обучения на ръководния 

състав и на служителите, по следните основни 

теми:

- Въведение в управлението на риска.

- Етапи на процеса по управление на риска.

- Организация на процеса по управление на риска 

в Общинска администрация – Девин.

- Нови моменти във „Вътрешни правила за 

административно обслужване в община Девин“.



Основни дейности и постигнати резултати

Дейност 8: Информация и публичност.

• Проведени са две пресконференции.

• Изработени са два банера с формат 2/2 м. за 

залите за провеждане на пресконференциите и 

обученията.

• Публикувана е информация за проекта в 

регионални средства за масово осведомяване.

• Изготвени са информационни материали – 500 

брошури. 

• Изработен е интернет банер, поставен на 

страницата на Община Девин.



Дейност 8: Информация и публичност.

• Екипът за управление на проекта периодично 

публикува информация и съобщения на 

специално подготвената статия, отваряща се 

посредством интернет банера, поставен на 

интернет страницата на Община Девин. 

www.devin.bg

Основни дейности и постигнати резултати

http://www.devin.bg/


 С успешната реализация на дейностите на 

проекта е оптимизирана структурата на 

Общинска администрация – Девин за ефективно 

изпълнение на функциите й. 

 Процесът по извършване на функционалния 

анализ е важна крачка в посока на подобряване 

на организацията, работните процеси, 

координацията между звената и обслужването. 

Резултати и постигнати цели



 В общинската администрация са създадени 

условия за по-ефективно функциониране и 

по-висока удовлетвореност и мотивация у 

служителите.

 Ясното прецизиране на функциите на 

администрацията дава яснота за изпълнението 

на задълженията от служителите, подобрява 

степента на изпълнение на целите на 

администрацията, повишава качеството на 

извършваните административни услуги. 

Резултати и постигнати цели



 Подобрената организация на работните процеси 

и координацията между звената на общинската 

администрация са предпоставка за по-добро 

обслужване и оптимизиране на 

административните разходи.

 Повишената прозрачност и отчетност в работата, 

бързото и качествено обслужване повишават 

удовлетвореността и доверието на гражданите и 

бизнеса, на които се спестяват излишни усилия, 

средства и време.

Резултати и постигнати цели



 Реализираните проектни цели и дейности 

допринасят за реализиране и усъвършенстване на 

политиката за добро управление и повлияват 

ползотворно партньорските отношенията на 

общинската  администрация с общинския съвет, 

гражданите и бизнес групите в общината.

Създадени са условия за непрекъснато 

организационно развитие на общинската 

администрацията - гаранция за устойчивост на 

резултатите. 

Устойчивост на резултатите



Екип за управление на проекта:

Елка Станчева – ръководител на проекта

Наташа Маджарова – счетоводител

Росена Денева – технически сътрудник

Офис на проекта:

Общинска администрация –Девин, етаж 3, стая 5 

гр.Девин 4800, ул. „Дружба” № 1

тел.: 03041/27 69, факс:03041/26 61

e-mail: stancheva@devin.bg 

www.devin.bg 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ


