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

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Провеждането на функционален анализ

в Общинска администрация - Девин се

осъществява във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на ефективността
на Общинска администрация – Девин“, одобрен за финансиране с Договор № 12-115/09.10.2012

г.

съфинансирана

по
от

Оперативна
Европейския

програма
съюз

чрез

„Административен
Европейския

капацитет“,

социален

фонд,

Приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на
държавната администрация, Бюджетна линия BG051РО002/12/1.1-04“.
Функционалният анализ се проведе по предварително одобрен график, в периода
януари 2013 до май 2013 година, в съответствие с разработената Единна методология
за провеждане на функционален анализ в административните структури.
Екипът, участващ в изпълнение на дейностите е сформиран със заповед на кмет и
включва външни експерти, представители на „Интер Консулт Нова” ЕООД,
гр.София и представители на възложителя – Община Девин.
ЦЕЛИ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ
Основната цел на анализа е да се разработят препоръки и план за оптимизиране на
структурата на общинската администрация и да се посочат области за подобрение,
които да способстват за повишаване на ефикасността и ефективността при
изпълнение на функциите на администрацията.
Стремежът е, чрез изследване и оценка на релевантността на функциите,
организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на
общинска администрация Девин, да се формулират препоръка за:
•

подобряване на организацията, работните процеси и координацията
между структурните звена в администрацията;

•

повишаване на прозрачността и подобряване на отчетността;

•

оптимизиране на административните разходи;

•

подобряване на обслужването и повишаване на удовлетвореността и
доверието на гражданите и бизнеса.
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МЕТОДОЛОГИЯ
В процеса на извършване на функционалния анализ са използвани следните методи:
• 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 - за ръководители и служители. Целта на анкетното
проучване беше да се определи степента на ангажираност и информираност на
ръководителите и служителите, относно функциите, целите и протичането на
процесите в общинската администрация.
В анкетата участваха:

100 % от ръководителите на структурни звена и 33% от

служителите с експертни и изпълнителски функции.
• провеждане на интервюта – персонално интервюиране на предварително
определена извадка от служители. Целта на интервютата е да се събере
допълнителна информация и да се доизяснят някои въпроси, поставени с анкетите и
във връзка с предоставените документи.
Интервюта се проведоха с 12 служители, сред които всички ръководители на
структурни звена в администрацията, един кмет на кметство и двама служители на
експертни длъжности.
• фокус група – с подбрани участници въз основа на отговорностите им в
прилагане на политиките и правомощията на органа на власт.
Във фокус групата участваха всички ръководители на структурни звена и гл.
специалист „Човешки ресурси“. Предмет на проведените дискусии: съответствие
между организационната структура и функциите на структурните звена със
стратегическите и програмни документи; обезпечеността на областите на политика с
реални правомощия; взаимодействието и комуникацията между структурните звена
при изпълнение на съвместни задачи.
• наблюдение и експертна оценка – наблюдението и експертната оценка са
използвани за контролиране на получените, чрез другите методи данни.
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Този подход дава възможност за целенасочено и систематично проучване на
процесите и тяхната оценка, както и използване на компетентността и миналия
опит на експертите.
РЕЗУЛТАТИ
В резултат на проведения функционалния анализ са налице следните резултати:
• формулиране на препоръки и план за оптимизиране на функциите и
организационната структура на общинската администрация;
• препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на
администрацията – прецизиране на формулираните мисия, визия, цели на
общинската администрация и структурните й звена, с оглед спазване на
изискванията

за

определеност

във

конкретност,
времето,

измеримост,

подобряване

на

съгласуваност,

постижимост

целеполагането,

отчитане

и
на

изпълнението на общите цели и по отделни звена;
• препоръки и план за подобряване на ефикасността от дейността на
общинската

администрация

–

подобряване

на

системата

за

отчетност

в

администрацията, прецизиране на показатели за измерване на постигнатите
резултати, използваните ресурси и съотношението между тях, предложения за
ресурсно обезпечаване на функции, определяне на възможности за по икономично
използване на ресурсите и за подобряване на резултатите от дейността.

Всички резултати са представени в ДОКЛАД ОТ ПРОВЕДЕН ФУНКЦИОНАЛЕН
АНАЛИЗ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН. Като част от доклада е
представен и План за действие, отразяващ препоръките за подобряване на
дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани, планирани срокове и ресурси.
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Области и предложения за
подобрения

ПРОЕКТ
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН”


Препоръки по отношение на ефективност и
ефикасност:

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

Ясно и еднозначно формулиране на мисия и
визия за развитие

Приоритетна ос І „Добро управление”

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

Подприоритет 1.1. „Ефективна структура
на държавната администрация”
Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ

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

Области и предложения за
подобрения

При разработване на Общинския план за
развитие за следващ програмен период е
добре да се имат предвид следните
препоръки:


Препоръки по отношение на релевантност:

Формулиране на цели, изпълняващи
изискванията за конкретност и измеримост и
обвързването им с дейности, в които
администрацията може да участва и да
контролира.

Ясна организационна йерархична структура на
общинската администрация
Актуализиран устройствен правилник
Разграничаване на дейностите от функциите
при разработване на организационната
структура

Разработване на годишни програми за
реализиране на целите от Общинския план за
развитие и въвеждане на система за ежегодно
отчитане на целите по тези програми.
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