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ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР №13-11-57 ОТ 23.09.2013 Г.  „ОРГАНИЗАЦИОННО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“ 

 

Общата цел на проекта е усъвършенстване организацията на работа за 

повишаване на ефективността на общинската администрация Елин Пелин. 

 В проекта са заложени три специфични цели, а именно: 

1. Оптимизиране на функциите на общинската администрация. 

2. Подобряване координацията на работните процеси. 

3. Повишаване на административния капацитет на администрацията.  

Целева група по проекта са служителите на община Елин Пелин 

Основни дейности дейности:   

1. Управление на проекта. 

Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за изпълнител. 

Дейност 3. Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната 

методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. 

Дейност 4. Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от 

функционалния анализ. 

Дейност 5. Разработване на наръчник с вътрешни правила и процедури за 

организацията в общинската администрация в съответствие с направените при анализа 

изводи. 

Дейност 6. Организиране на обучение на служителите, свързано с провеждания 

анализ и направените препоръки. 

Дейност 7. Дейности за информация и публичност. 

Планираните в проект  „Организационно развитие на община Елин Пелин” 

дейности имат за цел мултиплициране на ефекта и възможност за разпространяване на    

положителните резултати от него. 

Със създадените материали проектът носи добавена стойност и те могат да се 

използват за популяризиране на конкретните резултати и добрите практики.  Чрез сайта 

на общината  разработените документи ще бъдат достъпни до всички заинтересовани 

страни. Проведените срещи и форуми ще създадат възможности за привличане на 

допълнителни организации и съмишленици за целите на проекта. 
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Проведените обучения на служителите ще създадат нагласа за осъществяване на 

промяна чрез процес на непрекъснато учене за създаване на нововъведения и 

възможности за подобрения в работата на звената и администрацията като цяло. 

Положителен ефект от реализацията на проекта ще окажат и заложените 

дейности по информация и публичност, допринасяйки за разпространяване на 

положителните резултати и опит по време на проекта и предприемане на нови 

инициативи.  

Разработените правила и процедури ще дадат възможност за въвеждане на 

системи за осигуряване на качеството на предоставяните административни услуги и 

бъдещо сертифицирането на общината по ISO. 

Проектът ще продължи своето действие и след приключването му, като  

гаранция за това са механизмите, заложени в плана за действие, разработен след 

проведения функционален анализ на администрацията. 


