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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на обществена поръчка с предмет: „Извършване на функционален анализ, 
разработване на препоръки и изготвяне на План за действие за оптимизиране на 
функциите и организационно структуриране, План за подобряване ефективността. 
План за подобряване на ефикасността и икономичността, Провеждане на 
съпътстващо обучение и информационна кампания за заинтересованите страни, 
свързани с извършения функционален анализ по проект: „Повишаване на 
ефективността на Общинска администрация Кричим" е финансиран от Оперативна 
програма „Административен капацитет", съфипансирана от ЕС чрез ЕСФ, 
приоритетна ОС 1 „Добро управление", подприоритет 1.1 „Ефективна структура па 
държавната администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/l.l-07, по проект: 
„Повишаване ефективността на общинска администрация Кричим" 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

В изпълнение на предмета на поръчката ще се извърши функционален анализ на 
общинска администрация Кричим, чрез прилагане на Единната методология за 
провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Ще бъде извършен 
анализ на релевантността, ефикасността и ефективността на администрацията. В резултат 
на анализа ще се разработят препоръки за подобрение - изработен и предложен План за 
действие за оптимизиране на функциите и организационно структуриране, План за 
подобряване ефективността, План за подобряване на ефикасността и икономичността на 
общинска администрация Кричим. Ключов елемент от осъществяване на дейността е 
провеждане на съпътстващо обучение, свързано с проведения функционален анализ. В 
рамките на еднодневно обучение служителите на общинската администрация ще бъдат 
информирани с резултатите от проведения функционален анализ и резултатите от него. 
Целта на дейността е служителите да бъдат запознати с промените, да разберат техния 
смисъл и значение за подобряване на работа им, както и да се осигури тяхното участие и 
подкрепа. Лекторите ще разработят програмата и ще приоритизират темите в съответствие 
със спецификата на организацията и резултатите от проведения функционален анализ. 
Провеждането на информационна кампания, включва организиране на кръгла маса със 
заинтересованите страни, подготовка и разпространение на 100 бр. брошури, относно 
проведения функционален анализ и резултатите от него. 

II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ", 
съфипансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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Изпълнителят на обществената поръчка трябва да изготви Функционален анализ, 

представляващ процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, 

ефективността и ефикасността от дейността на отделна административна структура, чрез 

използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, 

анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. 

При провеждането на функционалният анализ в Общинска администрация Кричим 

ще се прилага „Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната 

администрация". В тази методика подробно са описани дейностите, които Изпълнителят 

на обществената поръчка трябва да извърши на различните етапи на анализа; методите за 

провеждане на анализа и последователността на тяхното прилагане; изискванията към 

екипите за провеждане на анализа и други специфични елементи от Функционалния 

анализ. 

III. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основната цел на проекта е подобряване на работата на Общинска администрация 

Кричим, чрез оптимизиране на функциите и структурите им, за постигане на по-голяма 

ефективност и избягване на дублиращи се функции. 

От изпълнението на обществената поръчка се очакват следните основни резултати: 

3.1. Извършен функционален анализ в общинска администрация - Кричим; 

3.2. План за действие за оптимизиране на функциите и организационно 

структуриране; 

3.3. План за подобряване ефективността; 

3.4. План за подобряване на ефикасността и икономичността на общинска 

администрация Кричим; 

3.5. Проведено съпътстващо обучение - еднодневно обучение с 36 (тридесет и 

шест) служители; 

3.6. Проведена информационна кампания, включваща организирана кръгла маса 

със заинтересованите страни и разпространение на 100 бр. брошури, относно 

проведения функционален анализ и резултатите от него. 

Изготвените документи трябва да съдържат препоръки, относно: 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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> извеждане извън администрацията на нетипични функции, премахване на излишни 

и дублиращи се функции, закриване и/или преструктуриране на звена, по-добро 

разпределение на функциите между звената, по-прецизно дефиниране на 

функциите на звената; 

> прецизиране на формулировките на мисията и визията на администрацията, 

подобряване формулировката на целите на администрацията и на нейните звена с 

оглед спазването на изискванията за конкретност, измеримост, съгласуваност, 

постижимост и определеност във времето, подобряване степента на изпълнение на 

целите на администрацията и нейните звена; 

> прецизиране на показатели за измерване на постигнатите резултати, използваните 

ресурси и съотношенията между тях, определяне на възможности за по-

икономично използване на ресурсите (финансови и човешки) и за подобряване на 

резултатите от дейността; 

IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

4.J. Подготовка на функционалния анализ: 

Планирането и подготовката на функционалния анализ гце включи: сформиране на 

екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; 

изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите. 

4.2. Провеждане на функционалния анализ: 

Провеждане на функционалния анализ ще започне с анализ на текущото състояние 

на административната структура по отношение на релевантността на функциите, на 

ефективността и ефикасността. В резултат на този анализ ще бъдат направени изводи за 

силните и слаби страни. Въз основа на тези констатации ще бъдат идентифицирани 

области за подобрение, за които ще се формулират предложения за подобрение. 

Изготвяне на план за действие. Планът за действие, трябва да отразява препоръките 

за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани препоръките, 

обвързани със съответните срокове и отговорности. 

4.3. Мониторинг: 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социапеи фонд. 
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Дейността на Изпълнителя включва разработване на процедурата по провеждане на 

мониторинг и изготвяне на план график за непрекъснат контрол и оценка, с включени 

дейности, определени срокове и очаквани резултати. 

V. МЕТОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ АНАЛИЗ 

5.1. При извършване на Функционалните анализи. Изпълнителят трябва да 

приложи следните методи: 

> Проучване на документи и информация. След идентифицирането на 

необходимите за анализа документи и информация, започва тяхното проучване и 

обработка на получената от тях информация; 

> Анкетни проучвания. Попълват се предварително разработени въпросници, от 

ръководители и служители в общините, за набиране на информация за всички 

основни компоненти на функционалния анализ; 

> Интервюта. Провеждат се след направено проучването на документите и след 

първоначалният анализ на резултатите от попълнените въпросници; 

> Фокус групи. Изискването към кандидата е провеждането на Фокус групи да 

става от опитен водещ, под формата на еднократна дискусия по предварително 

избрана тема; 

> Наблюдение. При прилагането на този метод. Изпълнителят трябва да 

формулира цел/и, обект/и, схема за наблюдение и начин на записване на 

pe3yjTraTHTe. 

> Експертна оценка. За успешното прилагане на метода. Изпълнителят ангажира 

компетентни експерти. 

> Други. 

5.2. Основни изисквания при Провеждане на кръгла маса за обсъждане на резултатите 

от проведения функционален анализ. 

Ще бъде проведена кръгла маса за обсъждане и оценка на: 

о резултатите от извършения функционален анализ; 

о наложилите се от него констатации и изводи; 

о идентифицираните за подобрение области; 

о предложенията за подобрения; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,, Административен капацитет ", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд^ 
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о плана за действие за изпълнение на подобренията. 

Кръглата маса ще бъде проведена с участието на всички заинтересовани страни, а именно: 

>̂  възложителя в лицето на Кмета на община Кричим; 

^ Секретаря на община Кричим; 

^ директорите на дирекции; 

^ експерти от общинската администрация, участвали активно в извършването на 
функционалния анализ; 

външните експерти, участвали в изготвянето на функционалния анализ; 

^ представители на други функционално свързани администрации. 

Провеждането на кръгла маса е най-добрият форум, на който да се обсъди текущото 
състояние, да се анализират силните и слабите страни, и да се приемат онези предложения 
за подобрения, които ще доведат до най-бързо и трайно повишаване на ефикасността и 
ефективността на административната структура. 

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

Местоположението на проекта е Република България, Община Кричим. 

Максималният срок за изпълнение е 4/четири/ календарни месеца. 

VH. РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

Подходът за управление на риска включва идентифициране, оценка и планиране на 

дейности за контролиране и избягване на риска. Рискове са евентуални проблеми, които 

могат да възникнат в процеса на работа и могат да окажат негативно влияние върху 

проекта. Ето защо, по време на целия жизнен цикъл на проекта рисковете трябва да се 

идентифицират и оценяват и да се следи тяхното влияние. 

Рискове: 

1. Недостатъчно добра комуникация със заинтересованите страни по проекта; 

2. Недостатъчно добра съгласуваност между Екипите на изпълнение на Възложителя 

и Изпълнителя; 

3. Неразвити нагласи у хората за участие в дискусии и открито изказване на мнение; 

4. Тенденция за връщане към изходната позиция или за ограничени вътрешни 

промени, вследствие извършения функционален анализ, поради съпротива за 

промяна от страна на служителите в съответната администрация; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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5. Други. 

v m . ОТЧЕТНОСТ 

Изпълнителят е длъжен да запази и да предаде на Възложителя всички възможни 
доказателства за изпълнението на дейностите по тази обществена поръчка за целите на 
последващото отчитане и мониторинг на проекта - счетоводни документи, присъствени 
списъци, програми, презентации, лекции, снимков материал от обученията, въпросници от 
анкетни проучвания, анкети на участниците в провежданите мероприятия и обучения, 
разработени правила, препоръки, предложения, анализи, отчетен доклад и др. 
съпътстващи изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка. 

За резултатите от изпълнените дейности се съставят приемо-предавателни 
протоколи. 

Приложимо законодателство и документи 
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят 
следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

• Европейското законодателство и в частност на: 
о Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно 

определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд. 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1260/1999; 

о Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за създаване на 
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1164/94; 

• Българското законодателство и в частност на: 
о Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане; 
о ПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за 

допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за 
финансовата рамка 2007-2013 г.; 

о ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.; 
о ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

• Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на 
финансите и община Кричим за проект „Повишаване ефективността на общинска 
администрация Кричим"; 

• Оперативна програма „Административен капацитет" и съпътстващите документи във 
връзка с нейното изпълнение; 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", 
съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
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• Изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите 
на Оперативна програма "Административен капацитет". 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет ", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 


