
 

 
Община Айтос с проект за гъвкава 

администрация и намаляване на бюрокрацията 
 

Кметът Васил Едрев подписа договор с фирмата-изпълнител. Ще анализират 

работата на администрацията и вътрешната правна рамка 

 

В петък на 19 юли, кметът Васил Едрев подписа договор с „Кавангард” 

ЕООД – София за изпълнение на проект на Община Айтос по Оперативна 

програма „Административен капацитет” – „Подобряване на управлението, 

организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез 

прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното 

оптимизиране”. 

Да сложат подписи под документа в Айтос пристигнаха представителите на 

фирмата Радостина Павлова и Пламен Червенков. Пред общинското издание те 

представиха изпълнителя – „Кавангард” ЕООД – София е консултантска фирма, 

която работи в областта на регионалното развитие, бизнес консултирането и 

местното икономическо развитие. Компанията предлага комплексни решения при 

подготовка на проектни предложения за кандидатстване по програми на ЕС и 

управлението на проекти. Има работни проекти с общински администрации от 

цялата страна и с държавни структури в лицето на министерства, агенции и други 

ведомства. 



 

Работата по европроекта Община Айтос започна през октомври 2012 г.. 

Сформиран беше екип с ръководител Димитър Димитров – Зам. кмет на община Айтос, 

проведени бяха и процедури за избор на изпълнител, медиите и заинтересованите 

страни бяха поканени на встъпителна пресконференция. 

След подписването на договора в петък, представителите на фирмата-

изпълнител имаха встъпителна среща с екипа по проекта, за да съгласуват графика на 

дейностите, задачите и сроковете за анализ на всички общински документи и 

функциите на отделите в общинската администрация. Една от главните задачи на 

фирмата е да анализира в детайли административната документация – целта е тя да 

бъде синхронизирани с измененията в законодателството и реално приложима в 

практиката. Резултатът ще е изготвянето на функционален анализ с предложения за по-

добра организация на работата в общинската администрация – Айтос. Анализът ще 

покаже дали има отдели с дублиращи се функции и по какъв начин дублирането може 

да бъде преодоляно. Той ще предложи и начините за отпимизиране на работата в 

административните звена. 

Експерти ще наблюдават работата на общата и специализираната 

администрация, за да установят пропуските и да направят предложения за по-голяма 

ефективност в работата им. Обект на изследване ще бъдат и евентуални вътрешни 

конфликти, по какъв начин се повишава квалификацията на служителите, ще се търси и 

отговор на въпроса, къде има текучество на кадри и причините за това. „Ще се следва 

работния процес, отговорностите и задълженията на служителите и отделите. Целта на 

проекта не са промени в състава.”, уточни за „НП” ръководителят на проекта Димитър 

Димитров. 

Проектът ще зададе опции за създаване на гъвкави екипи при осъществяването 

на определени функции на Общината, като например стратегическото планиране, и 

идеята да се избегне капсулирането на важни задания само в един определен отдел. 

Гъвкавост и адаптираност на администрацията към новите реалности, с фокус върху 

качественото обслужване на гражданите и бизнеса, очакват като резултат от този 

проект, кметът на Община Айтос Васил Едрев и неговият екип. 

В проекта е записано още, че общата цел е усъвършенстването на 

организационната структура на Община Айтос с цел повишаване ефективността от 

дейността на администрацията и оптимизиране на административните разходи. 

Очакваният резултат е оптимизиране на структурата на общинската администрация за 

подобряване на организационните процеси и координацията, за намаляване на 

бюрокрацията, времето и цената на административните услуги. 


