
 

 

Добро управление и качествено обслужване 

с нов европроект на община Айтос 

На старта на проекта – встъпителна конференция и дискусия с общинските 

служители за очакваните резултати 

 

Встъпителна конференция по проект „Подобряване на управлението, 

организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез 

прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното 

оптимизиране”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 

/ОПАК/, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, организирана във 

вторник, на 11 юни 2013 г. от екипът с ръководител Димитър Димитров – зам. кмет на 

община Айтос. Целите на проекта са свързани с целите на ОПАК и са изцяло 

съобразени с изискванията на приоритетна ос 1 – Добро управление. То означава 

подобряване на работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, 

качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив 

икономически растеж и заетост. По отношение на общинските служители проектът 

цели повишаване на професионализма и прозрачността в работата им. Преди началото 

на встъпителната среща, всеки от присъстващите попълни анкета, подготвена от екипа.  

Кметът на община Айтос Васил Едрев откри конференцията с благодарност към 

екипа, написал и спечелил проекта. Той подчерта, че добрият административен 

капацитет, оптимизирането на общинската структура и добрата организация на труд в 

общинска администрация Айтос са от особена важност за създаването на възможно 



най-добрите условия за привличане на инвеститорския интерес към града и населените 

места от общината. Димитринка Димитрова – директор на дирекция 

„Административно, правно и информационно обслужване” и координатор по проекта, 

презентира целите и дейностите пред представители на общинската администрация и 

Районния съд – Айтос, където предстои да бъде реализиран проект, свързан с 

административния капацитет на съдебната система. Присъстващите зададоха въпроси, 

свързани с очакваните резултати от проекта и възможностите за надграждане на 

административни умения чрез обучения по други проекти. 

 

 
 

Сложното на пръв поглед наименование на общинския проект има особено 

важната задача да усъвършенства организационната структура на община Айтос в 

посока повишаване на ефективността от дейността на администрацията и оптимизиране 

на административните разходи. Проектът преследва резултати, които ще са от полза за 

всеки гражданин на общината – координация между звената в администрацията, 

намаляване на бюрокрацията, времето за извършване и цената на административните 

услуги, заяви ръководителят на проекта Димитър Димитров. Проекти по ОП 

„Административен капацитет” реализират 120 общини в България, Айтос е сред 

първите, стана ясно на форума.  

Дейностите по организация и управление на администрацията са свързани с 

извършване на функционален анализ по Единната методология за държавната 

администрация. Екипът ще извърши преглед нормативните, стратегическите и други 

общински документи, както и Устройствения правилник на общината, за да направи 

предложения за промени, които след това трябва да бъдат съгласувани и приети. 

В проекта са заложени и дейности за оптимизиране на общинската структура и 

преразпределяне на функциите на служителите, отделите и дирекциите, с цел да бъде 

избегнато дублирането на дейности и да се постигне по-висока ефективност и 

икономичност от работата на общинската администрация като цяло. 

Еврофинансирането трябва да доведе до подобряване на работните процеси и 

координация в рамките на общината. Заложени са и дейности за мониторинг, преглед, 

информация и публичност на изпълнението на проекта. 

 


