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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 
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Изх. №  15-00/22/04.02.20014г. 
 
 
ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 
  Във връзка с необходимостта от изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Извършване на функционален анализ в администрацията на община Белене, съгласно 
Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната 
администрация”, по проект „Подобряване на управлението и организацията на работа в 
община Белене” в изпълнение на  Договор за безвъзмездна финансова помощ №  13-11-24 от 
02.09.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”,  
съфинансирана от Европейския съюз, чрез  Европейския социален фонд, сключен между 
Министерство на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен 
капацитет” (ОПАК) и Община Белене – Бенефициент по проекта, всички заинтересовани 
лица могат да подадат оферти при условията и реда на глава  VIII „а” от ЗОП и чл.14 ал.4 т.2 
от ЗОП. 
 
    І.ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 
  1. Обект на процедурата. 
 
   Обект на настоящата публична покана по смисъла на чл.14 ал.4 т.2 от ЗОП е избор на 
изпълнител на услуга ”Извършване на функционален анализ в администрацията на 
община Белене, съгласно Единната методология за провеждане на функционален 
анализ в държавната администрация”. 
 
    2.Предмет на дейностите по публичната покана. 
 
            Предметът на публичната покана  е предоставяне на услуга  ”Извършване на 
функционален анализ в администрацията на община Белене, съгласно Единната 
методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”. 
 
             Извършването на функционалния анализ в администрацията на община Белене 
следва да бъде съгласно „Единна методология за провеждане на функционален анализ в 
държавната администрация” 
             Обществената поръчка включва следните дейности: 
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 Дейност 1:  Извършване на функционален анализ съгласно Единната методология за 
функционален анализ. 

Дейност 2:  Провеждане на информационна кампания със заинтересованите страни, 
свързани с извършвания функционален анализ. 

Дейност 3:    Разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие. 

Дейност 4: Обучение на общинска администрация Белене за прилагане на оптимизираните 
правила и процедури.  

       3.Прогнозна стойност  на дейностите. 

Прогнозна стойност на обществената поръчка : 65 000 лв. без ДДС, 78 000 лв. с ДДС в 
това число: 
 
Дейност 1: Извършване на функционален анализ съгласно Единната методология за 
функционален анализ. – 30 000 лева без ДДС или 36 000 лева с ДДС; 

Дейност 2: Провеждане на информационна кампания със заинтересованите страни, 
свързани с извършвания функционален анализ. – 2 500 лева без ДДС или 3 000 лева с ДДС; 

Дейност 3 : Разработване и въвеждане на стратегия за организационно развитие – 26 666 
лева без ДДС или 32 000 лева с ДДС; 

Дейност 4 Обучение на общинска администрация Белене за прилагане на оптимизирани 
правила и процедури – 5 833,33 лева без ДДС или 7 000 лева с ДДС; 

 
              4. Срок на изпълнение: 

Общият срок за изпълнение на поръчката е до 6 (шест) месеца от сключване на 
договора. 

Междинните срокове за изпълнение са, както следва:  
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Дейност 1 Извършване на 
функционален анализ съгласно 
Единната методология за 
функционален анализ. 

       

Дейност 2 Провеждане на 
информационна кампания със 
заинтересованите страни, свързани с 
извършвания функционален анализ. 

       

Дейност 3 Разработване и въвеждане 
на стратегия за организационно 
развитие. 

       






