
Гражданите ще почувстват резултатите не веднага, но 

трайно и във времето напред 

 
Заяви Радостина Павлова – представител на„Кавангард” ЕООД – София след 

подписването на договора в Айтос 

 

- Г-жо Павлова, кажете ни повече за повода, който Ви доведе в Айтос? 

- В Айтос ни доведе спечелването и подписването на една обществена поръчка, 

обявена от Община Айтос, касаеща предоставянето на консултантски услуги по 

проект „Подобряване на управлението, организацията и функционирането на 

Общинска администрация – Айтос чрез прилагането на единна методология за 

функционален анализ с оглед нейното оптимизиране”. Проектът се осъществява 

с безвъзмездната финансова помощ на ОП „Административен капацитет”, 

съфинансиран от Европейския социален фонд и Правителството на Република 

България. 

- Изглежда сложно. Да кажем какво конкретно ще работи Вашата фирма? 

- В рамките на договора с Община Айтос и основните ни задължения по него са 

свързани с това да направим една преоценка, един функционален анализ на 

администрацията, да идентифицираме проблемните ситуации, какви могат да 

бъдат промените, които да подобрят ефективността и качеството на 

администрацията, така че да бъдат удовлетворени в по-голяма степен всички 

граждани, основно при предоставянето на административни услуги. Ще бъде 

направен един преглед на вътрешната правна рамка на администрацията по 

отношение на наредби, устройствени правилници, системи за финансов контрол 

и др., които ще бъдат анализирани, за да стане ясно доколко те отговарят на 

реалната ситуация и на потребностите, и ще предложим мерки за тяхната 

актуализация, така че те действително да са в полза на всички граждани и да 

улеснят работата на администрацията. Всички тези действия ще доведат до 

реални промени за преструктуриране на администрацията. 

- Предвижда ли проекта преглед на длъжностните характеристики на 

отделните служители, промяна на длъжностите? 

- Не, по-скоро целта е преглед на функционирането на администрацията като цяло 

и услугите, които се предлагат на гражданите. От началото на тази година 

стартираха задължения, които бяха допълнително вменени на общинските 

власти, свързани с насърчаване на инвестициите и публично-частните 

партньорства. Те трябва да бъдат отчетени в работата на администрацията, която 

трябва да се пренастрои на по-гъвкави начини на работа. 

- Да разбираме ли, че проектът цели уеднаквяване на правилата за всички 

общини? 

- Не. Това е индивидуален функционален анализ, който има за цел да покаже къде 

са проблемите, конкретно в администрацията на Община Айтос, по какъв начин 

те да бъдат преодолени, така че да се повиши нейната ефективност и качеството 

на работа. Фактът, че Община Айтос е кандидатствала с такова проектно 

предложение, спечелила е финансиране и изпълнява проекта показва, че тя има 

волята и желанието да се усъвършенства и да подобри начина си на работа. 

- Работила ли е Вашата фирма по други подобни проекти в страната? 

- Да, имаме поглед върху цялата държава по отношение функционирането на 

местните администрации и местните власти, знаем какви са основните им 

проблеми и имаме виждания как са се случат нещата. Лошото е, че с всяка 



изминала година, на администрациите им се налага да работят с все по-

ограничен брой хора. Няма единни критерии за отделните администрации. 

Единственото единно е, че при подготовката на функционалния анализ ще се 

прилага Единната методология за извършването му, която е изготвена преди 

известно време на ниво държава. 

- Разбрахме, че експерт ще наблюдава работата на отделите? 

- Да. Ще се търсят пропуските и възможностите те да бъдат отстранени, както и 

дублирането на работата в различните звена. Целта е ясно да бъде разписано, че 

отдел „Х” изпълнява тези задачи, но не и отдел „Y”. Работата по този проект е 

много обемна и сериозна. Той е от т.н. „меки” проекти и резултатите от него 

хората ще почувстват не веднага, но трайно и във времето напред. 
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