
 
 

 
 

 
 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно, ефикасно и устойчиво управление на община Стражица”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  "Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07, договор за безвъзмездна финансова 
помощ № 13-11-30/15.10.2013г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Стражица и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган.” 

 
        На 02.06.2014 г. община Стражица изпрати възлагателно писмо за Дейност  № 1: 

„Изготвяне на Функционален анализ на Община Стражица“ по проект „Ефективно, 

ефикасно и устойчиво управление на община Стражица”, с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос І 

„Добро управление”, Подприоритет: 1.1. „Ефективна структура на държавната 

администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07 до изпълнителя – 

фирма „Бефт“ ООД. 

Избраният за изпълнител ще извърши Функционален анализ на Общинска администрация  

Стражица в съответствие с Единна методология за провеждането на функционален анализ в 

държавната администрация и Наръчник за нейното изпълнение. Резултатите от Анализа ще 

бъдат представени на заинтересованите страни, които ще го обсъдят на работна среща.  

Същият изпълнител ще подготви в зависимост от заключенията и препоръките на Анализа 

последващи документи под формата на планове за действие, работни механизми и системи 

за подобряване на ефективността и ефикасността на работата на Общинска администрация 

Стражица. 

 

Резултати от работата по тази дейност: 

1. Изготвен Функционален анализ на община Стражица в съответствие с основните етапи на 

Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация 

– 1 бр; 

2. Изготвени препоръки за функционално и организационно развитие и съответни проекти 

на  нормативни или вътрешни правила и документи, консултирани със служителите на 

община Стражица – 1 комплект; 

3. Разработен механизъм за оценка на ефективността и ефикасността на общинската 

администрация – 1 бр. 

4. Разработена система за управление на изпълнението, вкл. индикатори към нея – 1 бр. 

5. Изготвен план за действие за изпълнение на предложените мерки, вкл. инструменти и 

измерими показатели за провеждане на мониторинг на изпълнението и преглед на 

напредъка – 1 бр.; 
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6. Проведена работна среща на изпълнителите на поръчката, екипа за управление на проекта 

и ръководството на Община Стражица за представяне на Функционалния анализ и 

последващите го документи в окончателен вид – 1 бр. 


