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Ïðîåêò: “Åôåêòèâíà è åôèêàñíà àäìèíèñòðàöèÿ â Îáùèíà Áàë÷èê”
На 11.02.2014 г. прик-

лючи изпълнението на
Проект „Ефективна и
ефикасна администра-
ция в Община Балчик”,
финансиран по ОП „Ад-
министративен капаци-
тет 2007-2013“ по Дого-
вор за БФП № 12-11-50/
11.10.2012 г. Стойността
на Договора е 157 340,85
лв., а продължителност-
та – 16 месеца.

Целева група:
Служители на  об-

щинска администрация
Балчик, която е избрана
спрямо основните насо-
ки на Оперативна прог-
рама „Администрати-
вен капацитет”. Основ-
ният фокус в заложени-
те в проекта цели и дей-
ности е повишаването
капацитета на Община
Балчик чрез организа-
ционно оптимизиране
на структурата на адми-
нистрацията на общи-
ната за постигане на по-
голяма ефективност и
избягване на дублира-
щи се функции.

Основна цел:
Организационно оп-

тимизиране на структу-
рата на администраци-
ята на Община Балчик
за постигане на по-голя-
ма ефективност и избя-
гване на дублиращи се
функции.

Специфични цели:
1. Оптимизиране на

структурата на Община
Балчик въз основа на
прилагането на Единна-

та методология за фун-
кционален анализ и
идентифициране на
проблемните области;

2. Подобряване на ра-
ботните процеси с цел
повишаване ефективно-
стта и ефикасността;

3. Усъвършенстване

на вътрешните норма-
тивни документи, пра-
вила и методологии, ка-

кто и повишаване ефек-
тивността на служите-
лите;

Във връзка с изпълне-
нието на проекта бяха
изготвени следните стра-
тегически документи:

1. Изготвен функцио-
нален анализ, съдържащ

препоръки, план и инс-
трументи за наблюдение
за подобряване реле-

вантноста, ефикасност-
та и ефективността в ад-
министрацията на Об-
щина Балчик;

2. Изготвена Стратегия
за организационно раз-
витие на администраци-
ята на Oбщина Балчик;

3. Изготвен Устройст-
вен правилник на об-
щинска администрация
Балчик с отразени пре-
поръки в резултат на из-
готвения функционален
анализ;

4. Изготвена Страте-
гия за управление на ри-
ска в община Балчик;

5. Изготвени Вътрешни
правила за планиране,
възлагане и мониторинг
на обществените поръч-
ки на Oбщина Балчик;

6. Изготвени Правила
и одитна пътека за упра-
вление и контрол на
процедурите, докумен-
тите и финансовите сре-
дства по проекти, фи-
нансирани от ЕС;

Чрез различните ви-
дове мероприятия и
разработени докумен-
ти по проекта, служите-
лите на община Балчик

получиха и усвоиха но-
ви професионални зна-
ния, умения, компетен-
тности и нагласи, както
за практическа работа
по иновативни методи,
така и личностни ком-
петентности. Измери-
мите показатели за
трайно въздействие
върху служителите, ко-
ито ще дадат отраже-
ние на по-късен етап са:
съкращаване на време-
то за обслужване и ефе-
ктивно взаимодействие
с гражданите и бизне-
са, прилагане на евро-
пейски практики, подо-
брен психоклимат на
работа, ефективност

при изпълнение на слу-
жебните задължения,
усъвършенствани ме-
тодики за работа и др.

Този документ е създа-
ден в рамките на проект
„Ефективна и ефикасна
администрацията в Об-
щина Балчик”, който се
осъществява с финансова-
та подкрепа на Операти-
вна програма „Админист-
ративен капацитет“, съ-
финансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейс-
кия социален фонд. Цяла-
та отговорност за съдър-
жанието на документа  се
носи от Община Балчик и
при никакви обстоятелс-
тва не може да се счита,
че този документ отра-
зява официалното стано-
вище на Европейския съюз
и Управляващия орган.

Сградата на ОбА-Балчик

Ïàðòèÿ ÀÁÂ ïðåáðîè â Áàë÷èê ïîäêðåïÿùèòå ÿ
íà èçáîðèòå çà åâðîäåïóòàòè íà 25 ìàé

На 16 февруари 2014 г. от 14:00 ч. Енчо Диков откри събранието на алтернативната партия АБВ в град Балчик. Присъстваха Емил Кало, Ивайло Калфин, Георги Първанов, Велко
Михайлов и Владимир Калчев. Присъстваха над 100 души, които с внимание изслушаха ораторите, за да се ориентират в националната политическа обстановка. Някои от тях
попълниха анкетна карта за подкрепа на АБВ в предстоящите избори.                                                                                                                                                                         Фото: М. Костова

Александър Хинов, спец. в КПМГ - София и Димитър Димитров, ст. спец.
в дирекция “ТЕМСЕ” към ОбА-Балчик представят проекта.




