ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ
На 19.06.2014 г. от 13:00 ч. в заседателна зала на общински съвет, гр. Батак, ще се състои
откриваща конференция във връзка със стартирането на проект “Повишаване на
ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”,
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен
капацитет”, Приоритетна ос I “Добро управление", подприоритет 1.1. "Ефективна
структура на държавната администрация", Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.1-07.
Бенефициент по проекта е общинска администрация Батак.
Общата цел на проекта е изграждането на модерна държавна администрация, чрез
прилагането на принципите на добро управление, усъвършенстване на организационната
структура на администрацията с цел повишаване ефективността, ефикасността,
прозрачността и отчетността в дейността на администрацията.
Специфичните цели на проекта са:
 Оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на поголяма ефективност;
 Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска
администрация Батак;
 Елиминиране на дублиращи се функции
Целева група по проекта е: Общинска администрация Батак.
В рамките на проекта са предвидени за изпълнение следните дейности:
 Дейност 1 – Организация и управление;
 Дейност 2 – Извършване на функционален анализ на всички структури и дейности
на общинската администрация чрез Единната методология за провеждане на
функционален анализ на държавната администрация;
 Дейност 3 – Оптимизация на дейностите на общинската администрация;
 Дейност 4 – Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на
препоръките от функционалния анализ;
 Дейност 5 - Дейности за информация и публичност.
Като резултат от реализацията на проекта се очаква да бъдат постигнати:
 Изготвен функционален анализ по Единна методология за провеждането на
функционален анализ в държавната администрация, препоръки и план за
оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на
администрацията;
 Оптимизирани дейности на общинската администрация. Преразпределени
функции и дейности с цел избягване на дублиране;
 Извършени дейности за мониторинг, преглед и публичност
Проектът е с продължителност 12 месеца и се изпълнява в периода май 2014 г.– май 2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07

