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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Промените, резултат от препоръките, формулирани в рамките на изпълнението 

на проект „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на 

общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за 

функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране", осъществявани с 

безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд,община Айтос изпълнява чрез прилагане на 

модела за управление на промените. 

 

 

Успешното осъществяване на мащабна организационна програма изисква 

много добри умения и познания не само в сферата на човешките ресурси, но и 

по отношение теорията и практиката на управление на промяната. Средният и 

Институционална реформа

Промени в пазара на труда

Нови технологии и глобализация

Нормативни промени

Промени в средата

Нови ценности и нужди

Променящи се нужди и развитие на ЕС  

Нови лидери, смяна в политическото ръководство

Промяна в икономическата обстановка и нагласи

Ревизирани бюджети  и др.
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висшият ръководен персонал в администрацията днес повече от всякога трябва 

да умее да управлява процесите на организационна промяна, за да могат 

ръководителите да „преведат” своите подчинени, екипите, формированията, 

структурите, за които отговарят до желания краен резултат, запазвайки 

мотивацията, колективния дух и отдадеността на хората. Нещо повече, основна 

предпоставка за успех на реформите, преструктурирането и промяната в 

администрацията не само в България е управлението на цялостния цикъл на 

организационна промяна, като човешкият фактор трябва да получи специално 

внимание и отношение. 

 

Цикъл на организационна промяна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усещане за

необходимост

Създаване на 
екип

Визия и 
стратегия

Комуникация

Подкрепа за 
служителите

Краткосрочни 
“победи”

Оценка

Промяна и 
управление
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I.АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ В ДОКЛАДА ЗА ПРОВЕДЕН 

ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

 

В Доклада за проведен функционален анализ са формулирани препоръки и е 

изготвен план за оптимизиране на функциите и организационното 

структуриране на администрацията на община Айтос. Препоръките са свързани 

с преструктуриране на звена, по-добро разпределение на функциите между 

звената, по-прецизно дефиниране на функциите им. 

Областите, подлежащи на подобрения по функции и дейности са:  

 

ОБЛАСТИ ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ЗА 

РАБОТА 

ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПРЕДПРИЕТИ 

ДЕЙСТВИЯ ОТ 

СТРАНА НА ОБЩИНА 

АЙТОС 

Управление на 

човешките ресурси 

Планиране и 

провеждане на 

обучения свързани с 

промените в 

нормативната 

уредба  

Провеждане на 

специализирани 

обучения свързани с 

развитие на ключови 

компетенции и 

работа с вътрешни и 

външни клиенти 

Подобряване на 

капацитета за 

работа на 

служителите в 

администрацията  

Подобряване на 

процесите на 

идентифициране, 

оценка и развитие 

на ЧР и 

необходимите 

компетенции за 

успешната работа 

 Изготвени 

индивидуални 

планове за 

обучения на 

служителите на 

община Айтос. 

 Планирани 

обучения 

свързани с 

промените в 

нормативната 

уредба 
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Назначаване на 

професионалист на 

най-високата 

професионална 

длъжност в 

администрацията, 

които да 

координира 

процесите по УЧР 

на 

администрацията 

Управление на 

финансовите 

ресурси 

По тясно обвързване 

на процесите на 

бюджетиране и 

разпределение  на 

разходите по местни 

дейности в 

съответствие с новия 

план за развитие на 

Община Айтос 2014 

– 2020 и съответните 

годишни програми 

за изпълнението на 

плана за развитие  

Подобряване на 

нивото на 

ефективност в 

работата на 

администрацията, 

чрез реализация на 

целите заложени в 

актуалните 

стратегически 

документи 

 Участие на 

ключовите 

експерти в 

общинската 

администрация в 

подготовката на 

Плана за 

развитие на 

община Айтос за 

периода 2014-

2020 г.  

 Обвързване на 

годишните 

прогнози до 2017 

г. на общинския 

бюджет с 

мерките в Плана 

за развитие на 

община Айтос за 

периода 2014-

2020 г. 

Управление на 

собствеността 

Изграждане на 

капацитет за 

формиране на ПЧП 

и аутсорсинг  на 

дейности в рамките 

на 

Подобряване на 

ефикасността в 

управлението на 

собствеността  

 Планиране на 

възможностите за 

ПЧП в годишната 

програма за 

управление на 
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администрацията, 

като средство за 

управление на 

собствеността и 

предоставяне на 

услуги на ражданите 

и бизнеса 

общинската 

собственост 

Управление при 

кризи 

Залагане на 

управлението на 

кризи в 

стратегическата 

рамка за 

управление на 

общината 

Подобрено 

управление при 

кризи и управление 

на потенциални 

рискове 

 Планирани 

мерки за 

управлението на 

кризи в Плана за 

развитие на 

община Айтос за 

периода 2014-

2020 г. 

Административно 

обслужване 

Отделяне на 

самостоятелен вход 

на Центъра за услуги 

и информация на 

гражданите  

Провеждане на 

специализирано 

обучение за работа 

с клиенти, 

комуникационни 

умения, за справяне 

с възражения и 

управление на 

конфликти за 

служителите, 

обслужващи 

граждани и фирми в 

Центъра за услуги и 

информация на 

гражданите 

Подобряване на 

ефективността и 

ефикасността в 

работата на 

Центъра за услуги и 

информация на 

гражданите 

По-добро 

разпределение на 

работата по 

обслужване на 

гражданите и 

бизнеса в рамките 

на общинска 

администрация 

 Проведено 

обсъждане на 

възможността за 

обособяване на 

самостоятелен 

вход на Центъра 

за услуги и 

информация на 

гражданите 

 Планирани 

обучения за 

служителите от 

Центъра за услуги 

и информация 

на гражданите  

 Обсъдена 

възможността за 

предоставяне на 

комплексни 

административни 

услуги  



 
 

8 
 

Договорът се изпълнява по проект 12-11-34/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и 

функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за 

функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

Информационни 

системи, 

деловодство 

Подобряване на 

свързаността 

съвместимостта в 

системата за обмен 

на данни между 

отделните 

административни 

звена в структурата 

на Общинска 

администрация 

Айтос 

По-лесен обмен на 

данни между 

дирекциите и 

отелите в общинска 

администрация 

 Подобрена 

архитектура на 

общинската 

информационна 

система 

Законосъобразност 

на дейността 

Привеждане на 

структурата и 

основните 

документи на 

общинска 

администрация в 

съответствие с 

действащото 

законодателство и 

нормативна уредба 

Провеждане на 

редовни обучения за 

персонала на 

общинска 

администрация във 

връзка с промените 

в нормативната 

уредба регулираща 

дейността 

Съответствие на 

структурата на 

общинска 

администрация и 

Устройствения 

правилник със 

законодателните 

изисквания 

Подобряване на 

работата и 

избягване на 

несъответствия 

свързани с честите 

законодателни 

промени 

 Стартирали 

процедури по 

актуализация на 

основните 

документи на 

общинска 

администрация в 

съответствие с 

действащото 

законодателство 

и нормативна 

уредба 

 Планирани 

обучения за 

служителите от 

общинската 

администрация 

Публичност на 

дейността 

Актуализиране, 

подреждане и 

качване на 

допълнителна 

информация на 

електронната 

Подобряване на 

структурата и 

функционалността 

електронната 

страница на 

Общинска 

 Периодично 

актуализиране на 

информацията 

на официалната 

интернет 
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страница на 

Общинска 

администрация 

Айтос 

Провеждане на 

ефективни срещи и 

обществени 

обсъждания по новия 

план за развитие 

2014 – 2020 г. 

администрация 

Айтос  

Подобряване 

интегрирането на 

всички сектори на 

социално 

икономическия 

живот в общината и 

създаване на нови 

предпоставки за 

съвместна работа 

страница на 

община Айтос 

 В процес на 

Провеждане на 

ефективни 

срещи и 

обществени 

обсъждания по 

новия план за 

развитие 2014 – 

2020 г. 

 

Изготвените препоръки и план за подобряване на ефективността от дейността на 

администрацията - прецизиране на формулировките на мисията и визията на 

администрацията, подобряване формулировката на целите на 

администрацията и на нейните звена с оглед спазването на изискванията за 

конкретност, измеримост, съгласуваност, постижимост и определеност във 

времето, подобряване степента на изпълнение на целите на администрацията и 

нейните звена са:  

 Извършване на задълбочен процес на планиране при разработката на 

новия план за развитие на Общината 2014 – 2020 и реално включване на 

широк кръг от специалисти от всички звена в общинска администрация, 

както и представители от различни социално икономически сфери на 

местно в процеса на планиране. 

 Провеждане на задълбочен анализ (в процеса на разработване на новия 

план за развитие на общината) на местно ниво и формулиране ясна, 

желана визия на общината, мисия и на набор от цели, отговарящи на 

изискванията за измеримост (съдържащи числови измерители), яснота, 

конкретика, реалистичност, съдържащи конкретни срокове. Изграждане 

на ясна йерархична структура от поне три нива на цели, с ясна логическа 

свързаност и последователност. 

 Използване на новия план за развитие, като работещ инструмент и основа 

за извършване на планиране на годишна база в общинска 

администрация. Обвързване на разработените годишни стратегически 

цели на общината с целите и приоритетите за работа от плана за развитие 

и ясна връзка на между годишните програми за изпълнение на пана за 

развитие на общината и документа със годишни стратегически цели. 
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Договорът се изпълнява по проект 12-11-34/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и 

функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за 
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на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

Широко участие на ръководителите на звена в процеса на годишно 

планиране и задаване на ясни цели, както за администрацията ката цяло, 

така и за съставящите я дирекции и отдели. Определяне на годишни 

планове на звената в Общинска администрация Айтос на база на общия 

процес на годишно планиране, при ясно спазване на изискването за 

логическа връзка, пълнота и обхват.  

 Обвързване на процесите на съставяне на индивидуални годишни планове 

на служителите в общинска администрация, оценката на персонала и 

отчетността на отделните административни звена с общия процес на 

планиране. 

 Разписване на ясна процедура за планиране, обвързваща процесите на 

годишно планиране и бюджетиране с плана за развитие на общината, 

както и регламентиране участието на представители на всички звена в 

общинска администрация в процеса както с експертиза и информация, 

така и с конкретни предложения по главните цели и приоритети заложени 

в плана за развитие. 

 Разработване на ясни изисквания, структура и съдържание на общите 

годишни отчети на общинска администрация и изготвяне на резюмирани 

доклади с активното участие на всички ръководители, които да бъдат 

представени пред служителите и партньорите на Общинска 

администрация Айтос.  

 Разработване на нова, ясна (схематично представена) органиграма, 

представяща  структурата на общинска администрация Айтос, 

включваща необходимите структурни промени според законовите 

изисквания. Преструктуриране на общата и специализирана 

администрация с оглед спазване на изискването на НПКДА персоналът на 

специализирана администрация да съставя не по-малко от 70 от 

числеността на общия персонал в администрацията и с оглед стриктното 

придържане към функциите присъщи на двата вида администрация. 

 Изготвяне на нов актуален устройствен правилник на Общинска 

администрация Айтос, отразяващ реалните функции на отделните звена в 

администрацията, разпределението на отговорностите на политическото 

ръководство и отговарящ на изискванията на националното 

законодателство. 

 Назначаване на специалист на най-високата професионална длъжност в 

местната администрация – Секретар на общината, който да поеме 

съответните функции, изпълнявани към момента от политическото 

ръководство.  
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Договорът се изпълнява по проект 12-11-34/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и 

функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за 

функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

 Подготовка и провеждане на специализирани обучения на работещите в 

Центъра за услуги и информация на гражданите за изграждане на 

ключови компетенции и умения насочени към работа с клиенти, 

ефективна комуникация, разрешаване на конфликти, умения за 

преговаряне, управление на взаимоотношенията и др. Обучение на 

вътрешен специалист обучител, който и да отговаря за провеждане на 

допълнителен инструктаж и встъпително обучение за всички заместващи в 

рамките на Центъра за услуги и информация на гражданите. 

 Отделяне на входа на Центъра за услуги и информация на гражданите от 

входа на останалата част от общинска администрация чрез обособяване 

на отделен вход или изграждане на преградни съоръжения, които ясно да 

отделят входа на центъра от останалото пространство във фоайето на 

партерния етаж в сградата на Общинска администрация Айтос. 

 Актуализиране, подреждане и качване на допълнителна информация на 

електронната страница на Общинска администрация Айтос. Основни 

документи на общината са неактуални, например публикувания на 

страницата устройствен правилник, други документи е трудно да бъдат 

намерени, например плана за развитие на общината се намира в секция 

„общинска администрация“, а не в секция документи, където са 

публикувани само Харта за правата на потребителя на административни 

услуги и линк към компресиран файл със заглавие „Социално включване 

- 03.09.2012 г.“. В секция „Административни актове“ са включени, като 

падащо меню раздели „Стратегически цели“, който е празен и „Стратегии 

планове и програми“, които не са административни актове. Намирането 

на актуални документи в сайта е изключително трудно дори за служителите 

в администрацията. Трудно е да бъде открита информацията за Центъра 

за услуги и информация на гражданите, както и предлаганите от него 

услуги. 

При прегледа на ефикасността, са формулирани следните препоръки и план 

за подобряване на ефикасността и икономичността: 

 Прецизиране на показателите за измерване на постигнатите резултати, 

използваните ресурси и съотношенията между тях; 

 Определяне на възможности за по-икономично използване на ресурсите 

(финансови и човешки); 

 Определяне на възможности за подобряване на резултатите от дейността. 

Нивото на ефикасност в работата на Общинска администрация Айтос е на 

добро ниво, като според повечето използвани показатели администрацията 

запазва добро съотношение между входящи ресурси и резултати. Последните 
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пет години показват повишение на ефикасността на работа за 

администрацията като цяло. Коефициентът на самоиздръжка (сравняващ 

местните приходи с разходите за местни дейности) на Общинска 

администрация Айтос в началото на периода на анализ 2008 г. е 0,79 т.е. общо 

за петгодишния период обект на анализ на ефикасността, коефициентът на 

самоиздръжка е нараснал с 54% спрямо началното ниво за периода.  

Персоналът на Общинска администрация Айтос е значително намален в 

анализирания период. Реално заетите в общинска администрация Айтос са 

намалели с 29 %, докато щатната численост на персонала е намалена с общо 

24 %. За сравнение осреднените данни за числеността на общинските 

администрации през периода 2008 г. – 2012 г. показват намаление на щатната 

численост на персонала с 2,96 %.  

В началото на 2008 г. един общински служител е управлявал средства в размер 

на 124 хиляди лева годишно,а  в края на 2012 г. средния размер на средствата 

управлявани от един служител в общината е нараснал на 151 хиляди лева 

годишно. 

Основните препоръки тук са свързани с:  

 Повишаване ефикасността и икономичността в работата на Общинска 

администрация - Айтос чрез оптимизиране на организационната 

структура  - За целта е разработена нова организационна структура, 

която има следният графичен вид:  

 

 

 

 

 

 

Органиграма на предложенията за промяна в организационна 

структура на общинска администрация Айтос 

 

  

                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Звено за вътрешен 

одит  

Финансов 

контрольор 

Кмет на община 

Кмет на кметство 

Кметски 

наместник 

Заместник кмет Заместник кмет 

Секретар 

 

Обща 

администрац

ия 
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 Повишаване ефикасността и икономичността на процесите, свързани с 

обслужването на граждани и фирми - За целта е изготвен план за 

действие с конкретни мерки, срокове и отговорности:  
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Договорът се изпълнява по проект 12-11-34/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез 

прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

План за действие 

Препоръка 
Очакван 

резултат/ цел 
Дейности 

Индикатор за 

изпълнение 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник 

Необходими 

ресурси 
Състояние 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Приемане на 

нова структура 

на общинската 

администрация 

Оптимизиране на 

структурата 

Подобряване на 

координацията  

Привеждане на 

дейността в 

съответствие със 

законовите 

изисквания 

Подготовка на 

решение на 

общинския съвет 

за одобряване на 

новата структура 

Решение на 

общинския 

съвет 

Декември 

2013 г. 

Кмет 10 дни В процес 

на 

изпълнение 

Утвърждаване 

на нов 

устройствен 

правилник на 

общинската 

администрация 

Ясно разписани 

функции на звената 

в общинската 

администрация 

Привеждане на 

дейността в 

съответствие със 

Правомощията на 

кмета да не се 

изброяват, а да се 

посочи конкретна 

правна норма от 

която произтичат 

Да се разпишат 

сферите на 

Заповед на 

кмета за 

утвърждаване 

на нов УП 

Декември 

2013 г. 

Кмет 30 дни В процес 

на 

изпълнение 
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прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

законовите 

изисквания 

отговорност и 

правомощия на 

заместник 

кметовете 

Да се избегне 

изпълняването на 

несвойствени 

функции както от 

общата, така и от 

специализираната 

администрация 

Да се спазят 

изискванията на 

НПЕКДА по 

отношение 

нормативите за 

численост в 

общата и 

специализираната 

администрация и 

вътрешните звена 
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Да се спазват 

законовите 

изисквания за 

структура на 

правните норми 

Да бъдат отразени 

реалните функции 

на звената без да 

бъдат прекалено 

конкретизирани 

Отделяне на 

входа на 

Центъра за 

услуги и 

информация на 

гражданите от 

входа на 

останалата част 

от общинска 

администрация 

Оптимизиране 

работата по 

обслужване на 

граждани и фирми 

на  Центъра за 

услуги и 

информация на 

гражданите и 

останалата част от 

администрацията 

Обособяване на 

отделен вход или 

изграждане на 

преградни 

съоръжения, които 

ясно да отделят 

входа на центъра 

от останалото 

пространство във 

фоайето на 

партерния етаж в 

сградата на 

Общинска 

Отделен вход 

за Центъра за 

услуги и 

информация 

на 

гражданите 

Декември 

2013 г. 

Директори 

дирекция 

30 дни В процес 

на 

изпълнение 
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програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

администрация 

Айтос 

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ 

Разработване 

на Общински 

план за развитие 

2014 – 2020 г. 

Създаване на 

работещ 

инструмент за 

планиране на 

дейността 

Обединяване на 

усилията на всички 

заинтересовани 

страни в процеса 

на местно развитие  

Подготовка на 

процедура за 

избор на външен 

изпълнител 

Избор на външен 

изпълнител в 

процеса на 

разработване на 

плана за развитие 

на общината 2014 

– 2020 г. 

Осъществяване на 

широко 

обсъждане в 

рамките на 

администрацията, 

обществени 

обсъждания и 

привличане на 

Приет 

общински 

план за 

развитие 

Април 2014 

г. 

Кмет 6 

календарни 

месеца 

В процес 

на 

изпълнение 
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програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

представители от 

всички сектори на 

обществено-

икономическия 

живот в процеса 

на планиране 

Провеждане на 

задълбочен анализ 

на местно ниво и 

формулиране 

ясна, желана визия 

на общината, 

мисия и на набор 

от цели, 

отговарящи на 

изискванията за 

измеримост 

(съдържащи 

числови 

измерители), 

яснота, 

конкретика, 

реалистичност, 



 
 

19 
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съдържащи 

конкретни 

срокове. 

Изграждане на 

ясна йерархична 

структура от поне 

три нива на цели, 

с ясна логическа 

свързаност и 

последователност 

Въвеждане на 

единна система 

за отчитане и  

планиране на 

дейността на 

общинската 

администрация 

Подобряване на 

процесите на 

отчетност и 

обвързване на 

годишното 

планиране и 

отчетност с плана 

за развитие 

Оптимизиране на 

процесите по 

годишно 

планиране и 

отчитане 

Обвързване на 

процесите на 

годишно 

планиране 

(формулиране 

годишни 

стратегически 

цели) и отчетност с 

Приети 

правила за 

единно 

планиране и 

отчетност 

Декември 

2013 г. 

Кмет 15 дни В процес 

на 

изпълнение 
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плана за развитие 

на общината  

Включване на 

всички 

ръководители в 

администрацията 

в процесите 

планиране  

Осигуряване на 

широка 

публичност и 

информиране на 

всички служители в 

администрацията 

относно 

продуктите от 

процеса на 

планиране  

Въвеждане на  

индикатори за 

измерване на 

Подобряване на 

процесите на 

планиране и 

отчетност в 

Изготвяне на пълен 

списък от 

индикатори по 

Приета 

система от 

индикатори 

за отчетност 

Декември 

2013 г. 

Кмет 15 дни В процес 

на 

изпълнение 
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резултатите в 

дейността 

на общинската 

администрация 

общинска 

администрация 

области на 

отчитане 

Задаване на 

базови и целеви 

стойности по 

индикатори 

Изготвяне на 

инструкции за 

отчетност и 

обучение на 

служителите  

ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 

Подготовка и 

провеждане на 

специализирани 

обучения на 

работещите в 

Центъра за 

услуги и 

информация на 

гражданите  

Изграждане на 

ключови 

компетенции и 

умения насочени 

към работа с 

клиенти, ефективна 

комуникация, 

разрешаване на 

конфликти, умения 

за преговаряне, 

Планиране на 

обученията 

Избор на 

служители, които 

да преминат курс 

на обучения 

Оценка на 

нуждите от 

обучение 

Проведени 

обучения 

Обучени 

служители 

Март 2014 

г. 

Директори 

дирекции, 

Специалист 

човешки 

ресурси 

3 

календарни 

месеца 

В процес 

на 

изпълнение 
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управление на 

взаимоотношенията 

и др. 

Избор на 

методология, 

теми, упражнения  

Провеждане на 

обучения  

Събиране на 

обратна връзка и 

подготовка на 

бъдещи дейности 

свързани с 

развитието на 

служителите 

Провеждане на 

обучения за 

служителите на 

общинска 

администрация  

Подобряване на 

ключовите 

компетенции и 

капацитета за 

работа на 

администрацията 

Подобряване 

познаването на 

нормативната 

уредба  

Планиране на 

обученията 

Избор на 

служители, които 

да преминат курс 

на обучения 

Оценка на 

нуждите от 

обучение 

Проведени 

обучения 

Обучени 

служители 

Март 2014 

г. 

Директори 

дирекции, 

Специалист 

човешки 

ресурси 

3 

календарни 

месеца 

В процес 

на 

изпълнение 
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Избор на 

методология, 

теми, упражнения  

Провеждане на 

обучения  

Събиране на 

обратна връзка и 

подготовка на 

бъдещи дейности 

свързани с 

развитието на 

служителите 
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II.АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ПРЕГЛЕДА НА НОРМАТИВНИ, 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, КАКТО И УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА 

ОБЩИНАТА, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ, СЪГЛАСУВАНЕ И 

ПРИЕМАНЕ  

 

Основни констатации по отношение на действащия устройствен правилник: 

 

По силата на представената в УП структура на общинска администрация и 

съответното щатно разписание не е спазено изискването, залегнало в НПКДА 

относно числеността на общата и специализирана администрация. 

Числеността на общата администрация е по-голяма от предвиденото в 

нормативната уредба. 

Функциите на заместник кметовете се определят от кмета, но е добра практика 

техните ресори да бъдат оповестени с Устройствения правилник, с оглед 

идентифициране областите на тяхната функционална компетентност. 

Специално трябва да се подчертае, че описанието на правомощията на 

заместник кметовете се явява предпоставка за стабилност на изпълняваните от 

общинската администрация функции.  

Във функциите на секретаря на общината не са посочени изрично задължения 

по други закони освен ЗМСМА, например осъществяването на 

административното ръководство на общинската администрация (чл.8, ал.1 ЗА), 

координацията и контрола на административните звена за точното спазване на 

нормативните актове и на законните разпореждания на кмета, планирането и 

отчетността при изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация 

(чл.18, ал.2 ЗА). 

Устройственият правилник на Общинската администрация в Айтос отчасти 

избирателно разписва правомощията на кмета по ЗМСМА и по специални 

закони. 

В УП следва да се посочи решението на общинския съвет по чл.21, ал.1, т.2 от 

ЗМСМА за одобряване на общата численост и структурата на общинската 

администрация, което предхожда утвърждаването на УП от кмета на общината. 

По време на провеждане на анализа на състоянието на администрацията бяха 

установени функции на отдели и служители в администрацията, които не са 

обхванати в настоящия УП. 
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Част от функциите по осъществяване на стопанската дейност в общината се 

упражняват, както от дирекцията в общата, така и от дирекцията в 

специализираната администрация. 

В рамките на двете дирекции, в които съществуват самостоятелни звена: 

Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ и 

Дирекция „Териториално и селищно устройство и строителство“ има частично 

неспазване на йерархичната структура определена от УП. 

Функциите по подпомагане работата на Общинския съвет се осъществяват в 

рамките на Дирекция „Административно-правно и информационно 

обслужване“, същевременно дейността по одобрение на годишните програми 

за изпълнение на пална за развитие на общината не преминава през 

ръководителя на дирекцията. 

Структурата на общинската администрация е добре развита в хоризонтално и 

вертикално направление.  

Функциите на общата и специализираната администрация са обособени 

съобразно изискванията на ЗА, като функциите до ниво отдели са посочени в УП, 

което е предпоставка за организационна стабилност на вътрешните звена в 

Общинската администрация Айтос. 

Част от функциите на дирекциите са много подробно разписани и 

представляват операции. 

В структурата на общинската администрация съществува ясно вертикално 

структуриране. 

 

Основни констатации по отношение на действащата стратегическа рамка: 

 

Прегледът на стратегическия документ показва няколко основни недостатъка. От 

една страна не могат да бъдат ясно откроени различните нива на целеполагане 

в смисъла на йерархичност на целите. Ако на най-високо ниво стоят визията и 

стратегическите цели на общината, под тях са поставени приоритети и мерки за 

конкретизиране на приоритетите, а под мерките би трябвало да са описани 

оперативни цели за реализация на мерките. Не става ясно има ли ниво на цели 

над мерките.  

Мерките са общо дефинирани, неизмерими са, нямат зададени времеви 

рамки. Важно е да отбележим, че съществува общ списък индикатори за 

изпълнение по всяка от двете стратегически цели, но същевременно липсват 

заложени базови и целеви стойности по съответните индикатори, както и ясна 

обвързаност на индикаторите със съответните приоритети и мерки. Липсват 
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описани под мерките цели, които да бъдат ясно зададени и да могат да бъдат 

приети като дейности за изпълнение на целите.  

В голяма част от приоритетите и мерките не са зададени такива времеви рамки, 

нито източници на финансиране. На местата, където са посочени такива 

времеви рамки, те са прекалено общи и неясни. Не са зададени ясни 

индикатори за изпълнение на целите, нито отговорници за тяхното изпълнение. 

Формулировката на по-голямата част от приоритетите и мерките е пределно 

обща и неясна. Създава се възможност всяка дейност, извършена от 

общинската администрация, да отговаря на общо заложените цели и по този 

начин не е възможно да се направи реалистичен анализ на изпълнението на 

заложените в плана за развитие цели. 

Описаните цели в стратегическия документ представляват целеполагане на 

община Айтос за целия период 2007-2013. Към момента няма изградена 

практика за определяне на годишни цели на администрацията и съставяне на 

документ, в който целите от стратегическия документ да бъдат прецизирани за 

дадената година. При описанието на процеса на планиране, администрацията 

описва целите си за годината в рамките на капиталовата програма и бюджета. 

Въпреки, че програмата и бюджетът съдържат информация за основни проекти 

на общината, те по-скоро са средство, чрез което се обезпечават финансово 

планираните проекти и дейности, а не годишни документи, в които се полагат 

годишните цели и приоритети. 

От анализите става ясно, че директорите на дирекции са запознати с целите на 

администрацията, но стратегическият документ не се използва пълноценно за 

полагане на цели на дирекциите. Документът, в който директорите на дирекции 

полагат цели за дадената година е техният работен план. Директна връзка между 

работните планове на директорите на дирекции и стратегическия документ не 

може да бъде направена. В работните планове са записани цели, свързани с 

изпълнението на задълженията на директорите на база длъжностни 

характеристики и функции на дирекцията. 

 

Препоръки и предложения за промени:  

 Извършване на задълбочен процес на планиране при разработката на 

новия план за развитие на Общината 2014 – 2020 и реално включване на 

широк кръг от специалисти от всички звена в общинска администрация, 

както и представители от различни социално икономически сфери на 

местно в процеса на планиране. 
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 Провеждане на задълбочен анализ (в процеса на разработване на новия 

план за развитие на общината) на местно ниво и формулиране ясна, 

желана визия на общината, мисия и на набор от цели, отговарящи на 

изискванията за измеримост (съдържащи числови измерители), яснота, 

конкретика, реалистичност, съдържащи конкретни срокове. Изграждане 

на ясна йерархична структура от поне три нива на цели, с ясна логическа 

свързаност и последователност. 

 Използване на новия план за развитие, като работещ инструмент и основа 

за извършване на планиране на годишна база в общинска 

администрация. Обвързване на разработените годишни стратегически 

цели на общината с целите и приоритетите за работа от плана за 

развитие и ясна връзка на между годишните програми за изпълнение на 

пана за развитие на общината и документа със годишни стратегически 

цели. Широко участие на ръководителите на звена в процеса на годишно 

планиране и задаване на ясни цели, както за администрацията ката цяло, 

така и за съставящите я дирекции и отдели. Определяне на годишни 

планове на звената в Общинска администрация Айтос на база на общия 

процес на годишно планиране, при ясно спазване на изискването за 

логическа връзка, пълнота и обхват.  

 Обвързване на процесите на съставяне на индивидуални годишни 

планове на служителите в общинска администрация, оценката на 

персонала и отчетността на отделните административни звена с общия 

процес на планиране описан по-горе. 

 Разписване на ясна процедура за планиране, обвързваща процесите на 

годишно планиране и бюджетиране с плана за развитие на общината, 

както и регламентиране участието на представители на всички звена в 

общинска администрация в процеса както с експертиза и информация, 

така и с конкретни предложения по главните цели и приоритети заложени 

в плана за развитие. 

 Разработване на ясни изисквания, структура и съдържание на общите 

годишни отчети на общинска администрация и изготвяне на резюмирани 

доклади с активното участие на всички ръководители, които да бъдат 

представени пред служителите и партньорите на Общинска 

администрация Айтос.  

 Разработване на нова, ясна (схематично представена) органиграма, 

представяща  структурата на общинска администрация Айтос, 

включваща необходимите структурни промени според законовите 

изисквания. Преструктуриране на общата и специализирана 
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администрация с оглед спазване на изискването на НПКДА персоналът 

на специализирана администрация да съставя не по-малко от 70 от 

числеността на общия персонал в администрацията и с оглед стриктното 

придържане към функциите присъщи на двата вида администрация. 

 Изготвяне на нов актуален устройствен правилник на Общинска 

администрация Айтос, отразяващ реалните функции на отделните звена 

в администрацията, разпределението на отговорностите на 

политическото ръководство и отговарящ на изискванията на националното 

законодателство. 

За реалното съгласуване и приемане на препоръчаните изменения  

нормативни, стратегически и други документи, както и устройствения правилник 

на община Айтос е изготвен План за действие, чиито статус към момента е:  
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План за действие 

Препоръка 
Очакван 

резултат/ цел 
Дейности (стъпки) 

Индикатор за 

изпълнение 

Срок за 

изпълнение 
Отговорник 

Необходими 

ресурси 
Статус 

Приемане на 

нова структура 

на общинската 

администрация 

Оптимизиране на 

структурата 

 

Подобряване на 

координацията  

 

Привеждане на 

дейността в 

съответствие със 

законовите 

изисквания 

Подготовка на 

решение на 

общинския 

съвет за 

одобряване на 

новата структура 

Решение на 

общинския 

съвет 

Декември 

2013 г. 

Кмет 10 дни В процес 

на 

подготовка 

Утвърждаване 

на нов 

устройствен 

правилник на 

общинската 

администрация 

Ясно разписани 

функции 

на звената в 

общинската 

администрация 

 

Привеждане на 

дейността в 

съответствие със 

Правомощията на 

кмета да не се 

изброяват, а да се 

посочи конкретна 

правна норма от 

която произтичат 

 

Да се разпишат 

сферите на 

Заповед на 

кмета за 

утвърждаване 

на нов УП 

Декември 

2013 г. 

Кмет 30 дни В процес 

на 

подготовка 
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законовите 

изисквания 

отговорност и 

правомощия на 

заместник-

кметовете 

 

Да се избегне 

изпълняването на 

несвойствени 

функции както от 

общата, 

така и от 

специализираната 

администрация 

 

Да се спазят 

изискванията на 

НПЕКДА 

по отношение 

нормативите за 

численост 

в общата и 

специализираната 
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администрация и 

вътрешните звена 

 

Да се спазват 

законовите 

изисквания за 

структура на 

правните норми 

 

Да бъдат отразени 

реалните функции 

на звената без да 

бъдат прекалено 

конкретизирани 

Отделяне на 

входа на 

Центъра за 

услуги и 

информация 

на гражданите 

от входа на 

останалата 

част от 

Оптимизиране 

работата по 

обслужване на 

граждани и 

фирми на  

Центъра за услуги 

и информация 

на гражданите и 

останалата част 

Обособяване на 

отделен вход или 

изграждане на 

преградни 

съоръжения, които 

ясно да отделят 

входа на центъра 

от останалото 

пространство във 

Отделен вход 

за Центъра за 

услуги и 

информация 

на 

гражданите 

Декември 

2013 г. 

Директори 

дирекция 

30 дни В процес 

на 

изпълнение 
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общинска 

администрация 

от 

администрацията 

фоайето на 

партерния етаж в 

сградата на 

Общинска 

администрация 

Айтос 

Разработване 

на Общински 

план за 

развитие 2014 – 

2020 г. 

Създаване на 

работещ 

инструмент за 

планиране на 

дейността 

Обединяване на 

усилията на 

всички 

заинтересовани 

страни в 

процеса на 

местно развитие  

Подготовка на 

процедура за 

избор на външен 

изпълнител 

Избор на външен 

изпълнител в 

процеса на 

разработване на 

плана за развитие 

на общината 2014 

– 2020 г. 

Осъществяване на 

широко 

обсъждане в 

рамките на 

администрацията, 

обществени 

Приет 

общински 

план за 

развитие 

Април 2014 

г. 

Кмет 6 

календарни 

месеца 

В процес 

на 

подготовка 
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обсъждания и 

привличане на 

представители от 

всички сектори на 

обществено-

икономическия 

живот в процеса 

на планиране 

Провеждане на 

задълбочен анализ 

на местно ниво и 

формулиране 

ясна, желана визия 

на общината, 

мисия и на набор 

от цели, 

отговарящи на 

изискванията за 

измеримост 

(съдържащи 

числови 

измерители), 

яснота, 
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конкретика, 

реалистичност, 

съдържащи 

конкретни 

срокове. 

Изграждане на 

ясна йерархична 

структура от поне 

три нива на цели, 

с ясна логическа 

свързаност и 

последователност 

Въвеждане на 

единна 

система за 

отчитане и  

планиране на 

дейността на 

общинската 

администрация 

Подобряване на 

процесите на 

отчетност и 

обвързване на 

годишното 

планиране и 

отчетност с плана 

за развитие 

Оптимизиране на 

процесите по 

годишно 

планиране и 

отчитане. 

Обвързване на 

процесите на 

годишно 

планиране 

(формулиране 

годишни 

Приети 

правила за 

единно 

планиране и 

отчетност 

Декември 

2013 г. 

Кмет 15 дни В процес 

на 

подготовка 
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стратегически 

цели) и отчетност с 

плана за развитие 

на общината  

Включване на 

всички 

ръководители в 

администрацията 

в процесите 

планиране  

Осигуряване на 

широка 

публичност и 

информиране на 

всички служители в 

администрацията 

относно 

продуктите от 

процеса на 

планиране  

Въвеждане на 

индикатори за 

измерване на 

Подобряване на 

процесите на 

планиране и 

Изготвяне на пълен 

списък от 

индикатори по 

Приета 

система от 

Декември 

2013 г. 

Кмет 15 дни В процес 

на 

подготовка 
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резултатите в 

дейността 

на общинската 

администрация 

отчетност в 

общинска 

администрация 

области на 

отчитане 

Задаване на 

базови и целеви 

стойности по 

индикатори 

Изготвяне на 

инструкции за 

отчетност и 

обучение на 

служителите  

индикатори 

за отчетност 
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III. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ, РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРУКТУРА И ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАНЕ, ПОСТИГАНЕ НА ПО-

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНО И ИКОНОМИЧНОСТ ОТ ДЕЙНОСТТА 

 

Основни констатации по отношение на оптимизиране на общинската 

структура и преразпределяне на функции и дейности: 

 

Функциите на дирекцията в общата администрация осигуряват почти всички 

основни области от правомощията на кмета, като ръководител на общинската 

администрация.  

Сравнителният анализ показва, че част от областите на специалната 

компетентност на кмета на общината не са напълно покрити от звената в 

рамките на специализираната администрация: Икономика и общинска 

собственост; Местни данъци и такси; Аграрна политика. 

По силата на представената в УП структура на общинска администрация и 

съответното щатно разписание не е спазено изискването, залегнало в НПКДА 

относно числеността на общата и специализирана администрация. 

Числеността на общата администрация е по-голяма от предвиденото в 

нормативната уредба. Функциите на заместник кметовете се определят от 

кмета, но е добра практика техните ресори да бъдат оповестени с 

Устройствения правилник с оглед идентифициране областите на тяхната 

функционална компетентност. Специално трябва да се подчертае, че 

описанието на правомощията на заместник кметовете се явява предпоставка за 

стабилност на изпълняваните от общинската администрация функции. Във 

функциите на секретаря на общината не са посочени изрично задължения по 

други закони освен ЗМСМА, например осъществяването на административното 

ръководство на общинската администрация (чл.8, ал.1 ЗА), координацията и 

контрола на административните звена за точното спазване на нормативните 

актове и на законните разпореждания на кмета, планирането и отчетността при 

изпълнение на ежегодните цели на общинската администрация (чл.18, ал.2 ЗА). 

Устройственият правилник на Общинската администрация в Айтос отчасти 

избирателно разписва правомощията на кмета по ЗМСМА и по специални 

закони. 

Всеки стратегически документ и заложените цели в него са сравнително добре 

осигурени с функциите на трите дирекции и съответните административни звена 

и отдели. Може да се направи извода, че политиките на общината са покрити 
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със стратегически документи, като основно внимание е обърнато на 

подобряването на икономиката и конкурентоспособността, повишаване на 

заетостта, развитие на инфраструктурата и опазването на околната среда, 

развитие на земеделието и туризма, както и повишаване на капацитета за 

работа на администрацията. Същевременно по-малко внимание се отдава на 

„по-техническите” цели по отношение на териториалното устройство, въпреки че 

определени мерки в рамките на плана за развитие са насочени именно в това 

направление. Планът за развитие на Община Айтос 2007 г. – 2013 г. не е 

достатъчно добре разработен, за да бъде използван като инструмент за 

последващо годишно планиране, както и съответно планиране на работата по 

административни звена в Общинска администрация Айтос. Заложените цели, 

приоритети и мерки са твърде общо формулирани, не са заложени 

количествени измерители. Служителите в общинска администрация не познават 

поставените цели, приоритети и мерки в Плана за развитие на Община Айтос 

2007 г. – 2013 г., а тези които ги познават не правят пряка връзка между тях и своята 

работа в допълнение част от служителите считат, че заложените цели, приоритети 

и мерки в Плана за развитие на Община Айтос 2007 г. – 2013 г. са нереалистични 

и неизпълними. Заложените цели, приоритети и мерки в Плана за развитие на 

Община Айтос 2007 г. – 2013 г. не намират нужното отражение в процеса на 

годишно планиране в Общинска администрация Айтос и основния продукт от 

това планиране – годишните стратегически цели на общинска администрация. 

Ограниченото използване на плана за развитие на Община Айтос 2007 г. – 2013 г. 

като инструмент за планиране и основен стратегически документ затруднява 

работата на администрацията и процесите на планиране и отчетност във всички 

административни звена и администрацията като цяло. Визията, мисията и 

главните цели на общината не изпълняват своите основни функции като 

инструмент за добро управление, а именно да насочват, да служат като мярка 

и да мотивират служителите в процеса на тяхната работа. 

Нивото на ефикасност в работата на Общинска администрация Айтос е добро, 

като според повечето използвани показатели администрацията запазва добро 

съотношение между входящи ресурси и резултати. Последните пет години 

показват повишение на ефикасността на работа за администрацията като цяло. 

Коефициента на самоиздръжка (сравняващ местните приходи с разходите за 

местни дейности) на Общинска администрация Айтос в началото на периода 

на анализ 2008 г. е 0,79 т.е. общо за петгодишния период обект на настоящия 

анализ на ефикасността коефициентът на самоиздръжка е нараснал с 54% 

спрямо началното ниво за периода. Персоналът на Общинска администрация 

Айтос е значително намален в периода обхванат от настоящия анализ. За 

посочения 5 годишен период реално заетите в общинска администрация Айтос 

са намалели с 29 %, докато щатната численост на персонала е намалена с 
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общо 24 %. За сравнение осреднените данни за числеността на общинските 

администрации през периода 2008 г. – 2012 г. показват намаление на щатната 

численост на персонала с 2,96 %. В началото на разглеждания период (2008 г.) 

един общински служител е управлявал средства в размер на 124 хиляди лева 

годишно, в края на гореспоменатия период (2012 г.) средния размер на 

средствата управлявани от един служител в общината е нараснал на 151 хиляди 

лева годишно. 

 

Предложени промени в структурата и организацията на работа: 

 

Основните предложения за нова организационна структура в администрацията 

са свързани с разработване на нова, ясна (схематично представена) 

органиграма, представяща структурата на общинска администрация Айтос, 

включваща необходимите структурни промени според законовите изисквания. 

Преструктурирането на общата и специализирана администрация e 

необходимо с оглед спазване на изискването на Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) персоналът на 

специализирана администрация да съставя не по-малко от 70 от числеността на 

общия персонал в администрацията и с оглед стриктното придържане към 

функциите присъщи на двата вида администрация. Като последното не е само 

изискване с оглед спазване на нормативните разпоредби, но и необходимост с 

оглед присъщите функции на съответните звена в общата и специализирана 

администрация в рамките на Общинска администрация Айтос. Необходимото 

преструктуриране, което ще позволи прехвърляне на присъщите функции по 

специалната компетентност на кмета на общината от общата към 

специализираната администрация и ще балансира съотношението на 

персонала. 

Присъщи функциите по специалната компетентност на кмета на общината:  

 Икономика и общинска собственост. 

 Местни данъци и такси. 

 Регионално/местно развитие. 

 Териториално устройство / АТУ. 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт. 

 Образование. 

 Здравеопазване и социални дейности. 
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 Околна среда и води. 

 Аграрна политика. 

 Култура, спорт, туризъм. 

Направеният сравнителен анализ показва, че част от областите на специалната 

компетентност на кмета на общината не са напълно покрити от звената, в 

рамките на специализираната администрация: Икономика и общинска 

собственост; Местни данъци и такси; Аграрна политика. В момента на 

провеждане на анализа беше идентифицирано прехвърляне на част от 

функциите в областта „Икономика и общинска собственост” от Отдел 

„Стопански“/Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на 

собствеността“, част от обща администрация към Отдел „Инвестиционна 

дейност и регионално развитие“/Дирекция „Териториално и селищно 

устройство и строителство“, част от специализираната администрация. 

Прехвърлянето на дейности в областта „Икономика и общинска собственост” от 

общата към специализираната администрация е движение във вярната посока, 

но е необходимо да бъде институционализирано в рамките на нов Устройствен 

правилник на общинската администрация и да бъде подплатено със съответните 

обучения, структурни преобразования и длъжностни формулировки. С оглед 

ефективността и ефикасността на работа на Общинска администрация Айтос, 

процесът на промяна става постепенно.  Към момента е планирано е 

необходимото преструктуриране, разписват се промените в Устройствения 

правилник  и се набелязват конкретни обучения на администрацията. 
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IV. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ, РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ И 

КООРДИНАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

План за организационно развитие: 

  

Планът за организационно развитие на Общинска администрация Айтос е 

подчинен на постепенния, поетапен подход на реорганизация и структурна 

промяна. По този начин се цели запазване на мотивацията на персонала, 

изграждане на необходимите умения свързани с изискванията на новата 

структура, балансирано разпределяне на разходите, свързани с предстоящата 

организационна промяна.  

Основни стълбове на Плана за организационно развитие на Общинска 

администрация Айтос са:  

1. Оптимизиране на структурата и функциите на общинската 

администрация – Основните мерки тук са свързани с изпълнението на две 

последователни стъпки:  

 

 

 

2. Оптимизиране на процесите на планиране и отчетност – Основните 

дейности тук  са:  

СТЪПКА 2 ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Ясно разписани функции 
на звената в общинската 

администрация

Отразяване на реални 
функции и йерархични 

нива

Оптимизиране работата по 
обслужване на граждани и 

фирми

Повишаване на 
ефективността на Центъра 
за услуги и информация на 

гражданите

СТЪПКА 1 ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ФУНКЦИИТЕ НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Оптимизиране на 
структурата Елиминиране на 

неприсъщи дейности
Подобряване на 
координацията

Привеждане на дейността 
в съответствие със 

законовите изисквания
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3. Повишаване капацитета на администрацията – В този стълб основните 

мерки са свързани с:  

 

 

По отношение на Плана  за организационно развитие на община Айтос са 

предприети следните мерки: 

 

 

 

СТЪПКА 2 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Подобряване на процесите на отчетност и 
обвързване на годишното планиране и отчетност с 

плана за развитие

Подобряване на процесите на планиране и 
отчетност в общинска администрация

СТЪПКА 1 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ПЛАНИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Създаване на работещ инструмент за планиране на 
дейността

Обединяване на усилията на всички заинтересовани 
страни в процеса на местно развитие 

СТЪПКА 2 ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Подобряване на ключовите компетенции и 
капацитета за работа на администрацията

Подобряване познаването на нормативната уредба 

СТЪПКА 1 ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Изграждане на ключови компетенции и умения насочени към работа с клиенти, ефективна комуникация, 
разрешаване на конфликти, умения за преговаряне, управление на взаимоотношенията и др.
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План за действие 

Препоръка 
Очакван резултат/ 

цел 
Дейности (стъпки) 

Индикатор за 

изпълнение 

Срок за 

изпълнение 

Статус  

Приемане на нова 

структура на 

общинската 

администрация 

Оптимизиране на 

структурата 

 

Подобряване на 

координацията  

 

Привеждане на 

дейността в 

съответствие със 

законовите 

изисквания 

Подготовка на решение 

на общинския 

съвет за одобряване на 

новата структура 

Решение на 

общинския съвет 

Декември 2013 

г. 

В процес 

на 

подготовка 

Утвърждаване на нов 

устройствен правилник 

на общинската 

администрация 

Ясно разписани 

функции 

на звената в 

общинската 

администрация 

 

Привеждане на 

дейността в 

Правомощията на кмета 

да не се изброяват, а да 

се посочи конкретна 

правна норма от която 

произтичат 

 

Заповед на кмета 

за утвърждаване 

на нов УП 

Декември 2013 

г. 

В процес 

на 

подготовка 
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съответствие със 

законовите 

изисквания 

Да се разпишат сферите 

на отговорност и 

правомощия на 

заместник-кметовете 

 

Да се избегне 

изпълняването на 

несвойствени функции 

както от общата, 

така и от 

специализираната 

администрация 

 

Да се спазят 

изискванията на НПЕКДА 

по отношение 

нормативите за 

численост 

в общата и 

специализираната 

администрация и 

вътрешните звена 
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Да се спазват законовите 

изисквания за 

структура на правните 

норми 

 

Да бъдат отразени 

реалните функции на 

звената без да бъдат 

прекалено 

конкретизирани 

Отделяне на входа на 

Центъра за услуги и 

информация на 

гражданите от входа 

на останалата част от 

общинска 

администрация 

Оптимизиране 

работата по 

обслужване на 

граждани и фирми 

на  Центъра за 

услуги и 

информация на 

гражданите и 

останалата част от 

администрацията 

Обособяване на отделен 

вход или изграждане на 

преградни съоръжения, 

които ясно да отделят 

входа на центъра от 

останалото пространство 

във фоайето на 

партерния етаж в 

сградата на Общинска 

администрация Айтос. 

Отделен вход за 

Центъра за услуги 

и информация на 

гражданите 

Декември 2013 

г. 

В процес 

на 

изпълнение 

Разработване на 

Общински план за 

развитие 2014 – 2020 г. 

Създаване на 

работещ 

инструмент за 

Подготовка на процедура 

за избор на външен 

изпълнител. 

Приет общински 

план за развитие 

Април 2014 г. В процес 

на 

подготовка 



 
 

47 
 

Договорът се изпълнява по проект 12-11-34/08.10.2012 „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез 

прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране”, осъществявани с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна 

програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

планиране на 

дейността. 

Обединяване на 

усилията на всички 

заинтересовани 

страни в процеса 

на местно развитие 

Избор на външен 

изпълнител в процеса на 

разработване на плана 

за развитие на общината 

2014 – 2020 г. 

Осъществяване на 

широко обсъждане в 

рамките на 

администрацията, 

обществени обсъждания 

и привличане на 

представители от всички 

сектори на обществено-

икономическия живот в 

процеса на планиране. 

Провеждане на 

задълбочен анализ на 

местно ниво и 

формулиране ясна, 

желана визия на 

общината, мисия и на 

набор от цели, 

отговарящи на 
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изискванията за 

измеримост (съдържащи 

числови измерители), 

яснота, конкретика, 

реалистичност, 

съдържащи конкретни 

срокове. Изграждане на 

ясна йерархична 

структура от поне три 

нива на цели, с ясна 

логическа свързаност и 

последователност. 

Въвеждане на единна 

система за отчитане и  

планиране на 

дейността на 

общинската 

администрация 

Подобряване на 

процесите на 

отчетност и 

обвързване на 

годишното 

планиране и 

отчетност с плана 

за развитие 

Оптимизиране на 

процесите по годишно 

планиране и отчитане. 

Обвързване на 

процесите на годишно 

планиране 

(формулиране годишни 

стратегически цели) и 

отчетност с плана за 

развитие на общината.  

Приети правила за 

единно планиране 

и отчетност 

Декември 2013 

г. 

В процес 

на 

подготовка 
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Включване на всички 

ръководители в 

администрацията в 

процесите планиране.  

Осигуряване на широка 

публичност и 

информиране на всички 

служители в 

администрацията 

относно продуктите от 

процеса на планиране.  

Въвеждане на 

индикатори за 

измерване на 

резултатите в 

дейността 

на общинската 

администрация 

Подобряване на 

процесите на 

планиране и 

отчетност в 

общинска 

администрация 

Изготвяне на пълен списък 

от индикатори по области 

на отчитане. 

Задаване на базови и 

целеви стойности по 

индикатори. 

Изготвяне на инструкции 

за отчетност и обучение 

на служителите 

Приета система от 

индикатори за 

отчетност 

Декември 2013 

г. 

В процес 

на 

подготовка 

Подготовка и 

провеждане на 

специализирани 

Изграждане на 

ключови 

компетенции и 

Планиране на 

обученията. 

Проведени 

обучения 

Март 2014 г. В процес 

на 

планиране 
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обучения на 

работещите в Центъра 

за услуги и 

информация на 

гражданите  

умения насочени 

към работа с 

клиенти, ефективна 

комуникация, 

разрешаване на 

конфликти, умения 

за преговаряне, 

управление на 

взаимоотношенията 

и др. 

Избор на служители, 

които да преминат курс 

на обучения. 

Оценка на нуждите от 

обучение. 

Избор на методология, 

теми, упражнения.  

Провеждане на обучения 

. 

Събиране на обратна 

връзка и подготовка на 

бъдещи дейности 

свързани с развитието на 

служителите. 

 

Обучени 

служители 

Провеждане на 

обучения за 

служителите на 

общинска 

администрация  

Подобряване на 

ключовите 

компетенции и 

капацитета за 

работа на 

администрацията 

Подобряване 

познаването на 

Планиране на 

обученията. 

Избор на служители, 

които да преминат курс 

на обучения. 

Оценка на нуждите от 

обучение. 

Проведени 

обучения 

Обучени 

служители 

Март 2014 г. В процес 

на 

планиране 
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програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

нормативната 

уредба  

Избор на методология, 

теми, упражнения.  

Провеждане на обучения 

. 

Събиране на обратна 

връзка и подготовка на 

бъдещи дейности 

свързани с развитието на 

служителите. 

 

 

 


