
ПРОЕКТ

„„„„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА

НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –––– ДЕВИН””””

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
12 12 12 12 декември 2012 2012 2012 2012 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



Специфични цели на проекта

• 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.



Предвидени основни дейности

• Организация и управление на проекта.

• Подготовка и провеждане на процедура за избор

на подизпълнители по проекта. 

• Извършване на функционален анализ чрез

прилагане на Единната методология за

провеждане на функционален анализ в

държавната администрация.

• Изготвяне на предложение за Устройствен

правилник на общинската администрация.



Предвидени основни дейности

• Разработване на проект за структура на

общинската администрация.

• Изготвяне на вътрешни правила за работа на

общинската администрацията за подобряване на

организацията, работните процеси и

координацията между звената. 

• Провеждане на съпътстващи обучения за

прилагане на новите правила.

• Информация и публичност.



Екип за провеждане на функционалния анализ

• Възложител – кмета на община Девин

• Ръководител на екипа – секретаря на общината

• Членове на екипа –началници на отдели, 

служители в общинската администрация и

външни експерти

Етапи на функционалния анализ

• Планиране и подготовка

• Провеждане

• Приключване

• Мониторинг и преглед на изпълнението на

резултатите



Очаквани резултати от функционалния анализ

• Сформиран Екип за провеждане на

функционалния анализ.

• Представени препоръки и план за оптимизиране

на функциите и организационното структуриране

на администрацията. 

• Представени препоръки и план за подобряване

на ефективността от дейността на

администрацията.

• Представени препоръки и план за подобряване

на ефикасността и икономичността.



Очаквани резултати от функционалния анализ

• Разработен план за действие, който да отразява

препоръките за подобряване на дейността, 

начина, по който ще бъдат изпълнявани

препоръките, обвързани със съответните срокове

за това.

• Съгласуван Окончателен доклад за проведения

функционален анализ. 

• Изготвена информация за заинтересованите

страни за евентуални бюджетни и

организационни промени в резултат на анализа.



Очаквани резултати от функционалния анализ

• Проведена информационна среща със

заинтересованите страни за представяне на

изготвената информация за евентуални

бюджетни и организационни промени в резултат

на анализа.

• Извършен анализ на изпълнението на

препоръките. 

• Проведена информационна среща и презентация

за мониторинг и преглед на изпълнението на

резултатите от функционалния анализ със

служителите на общинската администрация.



Очаквани резултати от функционалния анализ

• Проведена информационна среща за

представяне на изпълнението на резултатите от

функционалния анализ на заинтересованите

страни, вкючително на Общински съвет – Девин, 

като орган на местното самоуправление, който

одобрява общата численост и структурата на

общинската администрация, по предложение на

кмета на общината и във връзка с функциите му

по приемане и контрол върху изпълнението на

програми, планове и проекти за развитие на

общината.



Крайната цел

от прилагането на Единната

методология за функционален анализ в

държавната администрация е

да се подобри ефективността на

Общинска администрация – Девин

като се предостави възможност за

организационно развитие на

нейната структура



Очаквани резултати от проекта

• Сформиран екип за изпълнение на проекта –

ръководител на проекта, счетоводител и

технически сътрудник.

• Проведени процедури за избор на

подизпълнители по проекта и сключени договори

за извършване на функционален анализ на

общинската администрация и за дейностите по

информация и публичност. 



Очаквани резултати от проекта

• Извършен функционален анализ на общинската

администрация по Единната методология за

провеждане на функционален анализ в

държавната администрация. 

• Разработено предложение за Устройствен

правилник на общинската администрация.

• Разработен проект за структура на общинската

администрация.



Очаквани резултати от проекта

• Изготвени вътрешни правила за работа на

общинската администрация за подобряване на

организацията, работните процеси и

координацията между звената.

• Проведени съпътстващи обучения за прилагане

на новите правила за работа – еднодневно

обучение на ръководния състав и еднодневно

обучение на служителите на общинската

администрация.

• Извършени дейности за информация и

публичност.



Съпричастността на

Общински съвет – Девин

ще гарантира партньорство и

последователност в съвместната работа

при вземането на решения и контрола по

изпълнението на административни

услуги и програми, планове и проекти, 

свързани с оптимизирането на

общинската администрация.



Подобрената организация и

координацията между звената на

общинската администрация, повишената

прозрачност и отчетността в работата на

общинската администрация, бързото и

качествено обслужване ще повишат

удовлетвореността и доверието на

гражданите и бизнеса.



По време на дейностите за информация и

публичност и след завършване на проекта

обществеността ще бъде информирана за

резултатите от него, както чрез регионалните

средства за масово осведомяване, така и чрез

интернет страницата на община Девин.

www.devin.bg



Екип за изпълнение 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.: 0887 646 788, 0879 22 15 88, факс:03041/26 61

e-mail: stancheva@devin.bg

www.devin.bg



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ВЪПРОСИ


