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I.  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящите правила за мониторинг, контрол и последваща оценка са 

разработени в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, 

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-68/12.11.2013, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. Документът 

е изготвен в изпълнение на дейност 1 „Разработване и въвеждане на правила за 

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от 

Община Дряново” съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от договор № 34/19.03.2014 г. с предмет: 

„Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и 

извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 

2006-2013 г.”, сключен между община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020”. 

 „Рамковият документ“ е разработен под формата на правила за мониторинг, 

контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие и 

приложения за икономическия, социален, екологичен и бюджетен сектор на 

общинските политики. Приложенията се придържат строго към правилата на 

„рамковия документ”, но съдържат конкретни правила, въз основа на действащото 

законодателство в различните области и дефинират конкретните отдели или 

дирекции, в чийто ресор попада изпълнението на конкретните секторни 

политики. 

Настоящите правила за мониторинг, контрол и последваща оценка са 

разработени в съответствие с „Методология за наблюдение и оценка на изпълнението 

на областната стратегия и общинските планове за развитие”, изготвена по проект 

“Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на 

регионалното развитие на област Габрово”, финансиран по ДБФП № А10-13-

15/30.11.2011 г. По отношение на Общинския план за развитие на община Дряново 

следва да се прилага посочената методология, а за случаите, когато в нея не са 

предвидени конкретни разпоредби, указания и стъпки за отчитане изпълнението 

на плана, субсидиарно се прилагат настоящите правила, вкл. формуляр за 

отчитане на изпълнението в приложение 1. 
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Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските 

политики за устойчиво развитие имат за цел да подпомогнат общинска 

администрация Дряново за постигане на ефективност, целенасоченост и 

публичност при изпълнение на политиките за устойчиво развитие. Рамковият 

документ е съобразен с Наръчника за процедурите за координация на политиките 

за развитие, като са отразени спецификите на организационното и 

институционално развитие на общинска администрация Дряново. 

Правилата за мониторинг и контрол определят точните механизми за 

проследяване и измерване постигането на целите на конкретните общински 

политики и ефективността в хода на тяхната реализация. Правилата за оценка 

дефинират методите за: оценка на процеса по планиране и изпълнение на 

общинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане на 

очакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието от 

общинските политики, както и чистия ефект от изпълнението на конкретни 

стратегически планови документи. 

 

1. ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ 

В настоящия документ “политика” се използва като общ термин, означаващ 

дейности, осъществявани от органа на местната власт, разполагащ с 

нормотворчески, управленски, политически и финансови правомощия за това. 

Настоящият документ разглежда общинските „политики за устойчиво развитие“ 

като система от принципи и действия, ориентирани към постигане на определени 

цели, с помощта на определени средства в определено време, които се разработват 

на общинско ниво. Общинските политики за устойчиво развитие се разработват 

под формата на стратегически и планови документи, чиято реализация се 

обезпечава от програми или планове за действие.  

Разработването и прилагането на общински политики за устойчиво развитие е 

сложен и многоаспектен процес, който преминава през след основни фази (фиг.1): 

А) Стратегическо планиране - вникване и анализиране на проблема 

Б) Разработване на политиката и програмата/планът на действие за нейната 

реализация - формулиране и избор на решения 

В) Прилагане на политиката - осъществяване на решенията 
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Г) Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решенията 

Д) Оценка – оценка на постигането на поставените цели 

 

Фигура 1 Фази на разработването и прилагането на политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На практика процесът на разработване и прилагане на местните политики 

предполага, че процеса на стратегическо планиране, рядко започва от нулата и че 

той по-скоро е един непрекъснат цикъл на (пре)оценка, анализ, разработване и 

прилагане, като началните импулси могат да произтичат от различни източници в 

различни моменти: държавните органи, гражданското общество, други външни 

фактори – човешки или природни, могат да действат като катализатори за 

започване или насочване на даден проект. 

Често процесът се основава на данни или информация, получени по време на 

прилагането, мониторинга или последващата оценка на минали политики. В тази 

връзка настоящите правила се отнасят именно за последните три фази: 

 Прилагане на политиката - осъществяване на решенията  

„Прилагането“ на политики за устойчиво развитие  е активен процес на 

обосновани и планирани административни действия, насочени към постигането 

на крайните цели на стратегическото планиране. Чрез прилагането се създава 

възможност за претворяване на новата политика (актуализация на стратегически 

или планов документ) 
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 Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решенията  

„Мониторингът“ се разглежда като процес на систематично и непрекъснато 

събиране и анализ на информация за хода на реализацията на политиката и 

постигането на поставените цели и очаквани резултати. Получената информация 

се използва за целите на управлението – осъществяване на контрол и вземане на 

управленски решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване 

на реализацията на съответната политика или програма. 

 Оценка – оценка на постигането на поставените 

„Оценката“ представлява преценка на общинските политики от гледна точка на 

техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворяване 

се цели с тях. 

Основната цел на мониторинга е да контролира ефикасността на 

административния процес, а чрез оценката се предоставя информация за 

ефективността и устойчивостта на дадена политика. 

 

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Настоящите правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на 

общинските политики за устойчиво развитие са предназначени да подпомагат 

общинска администрация Дряново при организирането, провеждането и 

прегледа на оценките на въздействието на общинските политики за устойчиво 

развитие, които се реализират чрез конкретни стратегии/програми и планове, 

функциониращи на територията на община Дряново. В тази връзка настоящите 

правила са насочени към разработване на мониторингови задачи и подходящ 

инструментариум, с който да се извършва наблюдението на изпълнението на 

планове, стратегии и програми, както и план за осъществяването на 

мониторинг, в който са определени отговорниците за отделните задачи, 

честотата на извършването им, източниците на информация, структурата и 

съдържанието на докладите за оценка. 
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3. ОБХВАТ НА ПРАВИЛАТА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА 

Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските 

политики за устойчиво развитие имат обхват на общинско ниво.  

Основните политики от местно значение и от компетенциите на местната 

власт са: 

 Икономика и общинска собственост; 

 Местни данъци и такси; 

 Регионално/местно развитие; 

 Териториално устройство/Административно-териториално устройство; 

 Благоустройство, инфраструктура и транспорт; 

 Образование; 

 Здравеопазване и социални дейности; 

 Околна среда и води; 

 Аграрна политика; 

 Култура, спорт, туризъм; 

 Обществен ред. 

В рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики от общинска администрация 

Дряново” към момента се разработват следните стратегии и планове, които ще 

бъдат с действие до 2020 г.: 

 Общински план за развитие на община Дряново 2014 – 2020 г. 

 Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г. 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за 

периода 2014 – 2017 г. 

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 

периода 2014 – 2020 г. 
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Към настоящия момент в община Дряново действат редица стратегически и 

планови документи, приложими в рамките на програмен период 2014-2020 г., 

част от които са следните: 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015), вкл. План 

за развитие на социалните услуги на територията на община Дряново през 2014 

г.  

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива 2013 – 2015 г. 

 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община 

Дряново за 2014 год. 

 Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2018г.  

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Дряново 2012-2015 г.  

 План за защита при бедствия на община Дряново 

Приети са от Общинския съвет и наредби, които регламентират изпълнението на 

конкретни местни политики, включително в икономическата, социалната, 

екологичната и бюджетната сфера: 

o НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Дряново. 

o Проект на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

данъци на територията на Община Дряново 

o Решение №58 от 08.06.2012г. на ГАС, влязло в сила на 30.06.2012г. 

o НАРЕДБА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Дряново 

o Проект на промени в Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Дряново 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

13 | С т р .  

 

o НАРЕДБА за реда за управлението, стопанисването и ползването на горски 

територии - общинска собственост 

o НАРЕДБА за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 

Община Дряново от капитала на търговските дружества 

o НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

o НАРЕДБА за реда и условията за провеждане на търговска дейност на 

територията на Община Дряново 

o НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на Община Дряново 

o НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на 

проекти за поемане на общински дълг в Община Дряново 

o НАРЕДБА No1 за спазване на обществения ред 

o НАРЕДБА за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община 

Дряново 

o НАРЕДБА за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл.196 

ал.3 от ЗУТ 

o НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Дряново 

o НАРЕДБА за преместваемите обекти на територията на Община Дряново 

o НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на Община Дряново 

o НАРЕДБА за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на 

Община Дряново 

o НАРЕДБА за притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци 

/кучета/ на територията на Община Дряново 

o НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в община 

Дряново 

o НАРЕДБА за определяне на наемните цени на общински жилища 
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o НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища 

o НАРЕДБА за създаване, дейност и управление на общинско предприятие 

o НАРЕДБА за организиране охраната на полските имоти и селскостопанската 

продукция на територията на община дряново 

o НАРЕДБА за организация и управление на обредната дейност на територията на 

община дряново 

 

II.  АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ 

ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ 

Настоящият анализ има за цел да провери наличните механизми за мониторинг и 

контрол по изпълнението на политики, разписани в действащите програми и 

стратегии на община Дряново. Анализът разглежда наличието на компетентно 

разписани правила и процедури за осъществяване на мониторинг по 

изпълнението на прилаганите местни политики, начина и метода на оценка и 

отчитане. 

1. Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за 

развитие на община Дряново 2011-2013 г.  

Тъй като към момента общинският план за развитие за периода 2014 – 2020 г. се 

разработва, е разгледан основният стратегически документ на общинско ниво за 

периода 2006 – 2013 г., актуализиран през 2011 г. 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: документът посочва, 

че наблюдението на изпълнението на АДИОПР е задача на Общинския 

съвет на община Дряново и на Кмета на общината. Документът 

регламентира сформирането на Група за наблюдение на общинския план за 

развитие, която следва да включва представители на съвета и експерти от 

състава на общинската администрация, като в ОПР са разписани и 

конкретните функции на групата. В рамките на дейността си групата за 

наблюдение изготвя регулярни или конкретни отчети, които предоставя на 
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съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и прогреса при 

реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите. 

 Оценка: оценките на ОПР се извършват съгласно разпоредбите на ЗРР. 

Извършена е междинна оценка на ОПР на община Дряново 2006 – 2013 г., в 

следствие на което е изготвен актуализираният документ за изпълнение на 

ОПР през 2011 г. Последващата оценка на ОПР на община Дряново 2006 – 2013 г., 

както и предварителната оценка на ОПР 2014-2020 г. се извършват в рамките на 

проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане 

на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на който са 

изготвени и настоящите правила за мониторинг и контрол. 

2. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 

2015), вкл. План за развитие на социалните услуги на 

територията на община Дряново през 2014 г.  

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: в стратегията е 

разписана система за мониторинг и оценка на стратегията, според която се 

сформира екип за мониторинг и оценка. Планът за действие по 

прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда разработване 

и приемане на дългосрочни планове за тригодишен период – първият 

период обхваща 2011-2012 г. и вторият период - 2013-2015 г., както и 

годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за 

всяка година от изпълнението на стратегията. 

 Оценка: в системата за мониторинг и оценка на стратегията е посочено, че в 

зависимост от наличните ресурси могат да се планират и допълнителни 

дейности като например тематични оценки, фокусирани върху едно или 

повече приоритетни направления или върху една или повече групи 

дейности, проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране 

на нови дейности и/ или иновативни услуги по целите на Стратегията. 

3. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2013 – 2015 г. 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: има наличен 

механизъм за наблюдение. Стратегията определя необходимостта от 

създаване на звено (или обособена дейност в отдел) за енергийна ефетивност 

(ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в което да влизат 

различни специалисти, работещи в тези сектори. Това звено организира 
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създаването и поддържането на информационна база за 

енергопотреблението в общината и бази данни по ЕЕ и ВЕИ и прави 

анализи и оценки и отговаря за координацията на изпълнението на 

предвидените мероприятия. Наблюдението се осъществява на две равнища, 

както следва: Първо равнище, на което периодично (поне един пъти в 

годината) се прави доклад за изпълнение на програмата и плана за действия 

и се представя на Общинския Съвет (не по-късно от края на м. март) и Второ 

равнище, което се осъществява от Общинския съвет.  

 Оценка: оценката се извършва на ниво проект от Програмата, според 

индикаторите, най-общо посочени в Програмата и конкретизирани при 

подробната разработка на всеки отделен проект. 

4. Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Дряново за 2014 г. 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: не е наличен 

механизъм за мониторинг и контрол.  

 Оценка: не е наличен механизъм за провеждане на оценки. 

5. Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2018 г. 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: Наблюдението на 

политиките за детето се изпълнява от Комисията за закрила на детето към 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Севлиево, в които има 

представители на: общинските администрации Севлиево и Дряново, 

дирекция "Социално подпомагане", регионалния инспекторат по 

образование, регионалния център по здравеопазване, местните комисии за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, районните полицейски управления и лицензирани 

доставчици на социални услуги за деца. Комисията за детето следва 

ежегодно да разработва общинска програма за детето.  

 Оценка: няма конкретно разписан механизъм за оценка. 

6. Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Дряново 2012-2015 г. 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: няма данни за 

наличието на механизъм за мониторинг и контрол. 

 Оценка: няма данни за наличието на механизъм за оценка. 
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7. План за защита при бедствия на община Дряново 

 Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: не е наличен 

механизъм за мониторинг и контрол. 

 Оценка: не е наличен механизъм за провеждане на оценки. 

 

III.  ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛА И 

ОЦЕНКАТА НА ПОЛИТИКИ 
 

1. Мониторинг, контрол и оценка - същност 

Мониторингът на общинските политики за устойчиво развитие е инструмент на 

доброто управление. Той е неразделна част от процеса на вземане на решение и 

управление на цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване на 

обществените политики и програми. 

Мониторингът се свързва с една от значимите управленски функции – оценката и 

контрола при планиране и управление на програми и проекти. Той представлява 

системно наблюдение на даден процес, с цел фиксиране на съответствие или 

несъответствие на резултатите с първоначално планираните. 

Мониторингът на общински програми и проекти е насочен също към повишаване 

равнището на информационно обслужване на управлението и към подобряване на 

качеството и ефективността в партньорството между общинската администрация 

и структурите на гражданското общество. Основната му цел е да осигурява 

надеждна обратна информация за състоянието на наблюдавания обект/субект с 

оглед формиране на правилни управленски решения. 

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентния орган и неговия 

екип, както и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка 

или липсата на напредък – по постигането на резултатите. 

По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за 

ежедневния процес по прилагането на конкретна политика, като напредъкът към 

текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят 

евентуалните необходими корективни действия. 
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Оценката е дейност, с която се прави опит да се прецени систематично и 

обективно напредъкът по пътя към даден краен резултат и неговото постигане. На 

практика чрез нея могат да се покажат последиците от миналите и настоящите 

инициативи, да се разясни изборът на политики, да се информират 

компетентните органи за разходите и ползите, свързани с различните варианти, 

както и да се зададе нова рамка за обсъжданията по актуалните проблеми. 

Основната цел на оценката е да спомага за разработката и високото качество на 

публичните политики, като по този начин създава възможности за определяне на 

приоритетите, за подпомагане на ефикасното разпределение на ресурсите и за 

отчитане на резултатите. 

Мониторингът и оценката на общинските политики създават и гарантират: 

 Ефективност и ефикасност на политиките и изграждането на 

стратегическа визия - институциите постигат резултати, адекватни на 

обществените нужди, като наличните ресурси се използват по най-добрия начин. 

Лидерите и обществеността изграждат широка и дългосрочна перспектива за 

добро управление и развитие. 

 Подобрение на качеството на изпълнението на публичните политики, 

постиганите резултати, създаваните продукти и предоставяните услуги. 

Подобрява се и се развива капацитетът на всички институции, организации и 

техните мрежи, ангажирани с реализацията на политиките. 

 Отчетност – отговорите на въпроса до каква степен политиките постигат 

своите цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси, какви са 

обществените въздействия. Отчетността дава възможност на всички 

заинтересовани страни – социално-икономически партньори - да преценяват 

степента, в която техните интереси са защитени. 

 Отговорност на управлението - публичният сектор прави публични 

резултатите от упражняването на своите правомощия, взема мерки при 

разминавания между планирани и получени резултати, поема отговорност за 

грешки и некомпетентност. 

 Прозрачност на управленските процеси - информацията за процедурите и 

отговорните институции са достъпни за заинтересованите страни и 

обществеността, каналите за комуникация между заинтересованите страни и 

публичните власти са отворени. 
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 Механизми за гражданско участие – активните граждани получават 

възможност да участват във вземането на решения за реализацията на 

публичните политики или необходимостта от тяхната промяна. 

 Съгласие – общественият дебат позволява съгласуване на различни интереси и 

постигане на съгласие и подкрепа за реализацията на публичните политики. В 

процеса на мониторинга и оценяването на публичните политики 

заинтересованите страни получават възможност за влияние върху тях, което 

води до мобилизация и координация на обществените действия на различните 

заинтересовани страни. 

Резултатите от мониторинга и оценките подпомагат разработването на мерки и 

инструменти за развитие на местните политики. Мониторингът може да е 

вътрешен, външен, или “смесен” - когато се използва външен мониторинг, за да се 

проверят резултатите от вътрешен мониторинг. 

Вътрешният мониторинг се извършва от служителите в съответната 

администрация. При него се акцентира върху разпределението на наличните 

ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, 

спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, 

предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и 

върху установяването на действителния напредък в прилагането на определена 

политика (стратегия, програма, проект) в дадена област.  

Вътрешният мониторинг трябва да е ежедневна дейност на експертите, 

определени от компетентния орган, осъществяващ прилагането. 

Външният мониторинг се възлага от компетентния орган на външни за 

съответната администрация експерти. Той създава допълнителна сигурност по 

отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при 

оценката на междинните и крайните резултати. Специално внимание се обръща 

на точното съответствие с приетите правила и на ефективното усвояване на 

финансовите средства. 

Подобно на мониторинга оценката може да се извърши от вътрешни или 

външни експерти. Изборът между вътрешното осъществяване на тази дейност и 

възлагането й на външни оценители се обуславя от редица фактори. Главна 

определяща роля обикновено играят общата цел на провежданата оценка, 

сроковете за осъществяването й и наличните ресурси. На практика оценките често 

съдържат елементи и от двата вида. 
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Сред сравнителните предимства на вътрешната оценка са следните: 

 пряко спомага за усвояването и усъвършенстването на знания и умения в 

рамките на администрацията; 

 активизира наличните вътрешни знания; 

 улеснява директната обратна информация, която се използва при 

планирането на нови инициативи; 

 може да се осъществява винаги, когато финансовите ресурси са ограничени. 

Сравнителните предимства на външната оценка са следните: 

 чрез нея се увеличава достоверността на оценъчната дейност като се засилва 

независимостта, обективността и прозрачността на процеса; 

 оптимизира се използването на ограничените човешки ресурси, като се 

прибягва до експертни знания и умения, с каквито администрацията не 

разполага. 

 

2. Основни компоненти на мониторинга 

Настоящите правила са изградени на база следните основни компоненти: 

a) Очаквани резултати. Успешното и ефективно осъществяване на 

дейностите по мониторинг на изпълнението се извършва на база прецизно 

дефиниране на очакваните резултати от изпълнението на конкретна 

политика за развитие. Органът отговорен за изпълнението на съответната 

политика следи и контролира, още на етап планиране, да дефинира ясно 

желания ефект – очакваната промяна в социално-икономическото 

състояние на територията (вкл. преки и косвени ефекти), в резултат на 

реализацията на конкретните дейности по изпълнение на политиките за 

развитие. 

b) Ключови индикатори за мониторинг. За проследяването на напредъка по 

изпълнението на конкретната политика и постигането на дефинираните 

очаквани резултати се разработва система за измерване на изпълнението въз 

основа на набор от ключови показатели. Заинтересованите страни 

(социални партньори, представители на местния бизнес, неправителствени 

организации, браншови организации и др.) би трябвало да участват в 

избора на показатели. Индикаторите следва да бъдат: 
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 ясно определени; 

 възможно най-опростени; 

 ограничени на брой; 

 количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за 

измерване на динамичната устойчивост чрез оценка на нагласите и 

поведението); 

 основаващи се на детайлизирани данни; 

 определени с участието на заинтересованите страни. 

c) Източници на информация, методи и периодичност на събиране на 

информация. Изборът на надеждни и добре анализирани индикатори 

следва да се основава на разнообразни източници. Системата за мониторинг 

на изпълнението следва да предоставя достатъчно изчерпателна 

информация относно конкретните източници на информация за 

проследяване на определените ключови индикатори, методите за събиране 

на информация, както и периодичност на събиране на информация за всеки 

един от дефинираните индикатори. Източниците на информация следва да 

бъдат достоверни и да предоставят достатъчно количествени и качествени 

данни, позволяващи проследяване на изпълнението на конкретни дейности 

и постигане на дефинираните резултати. Събирането на данни и анализите 

трябва да се планират предварително. Във възможно най-голяма степен 

следва да се разчита на наличните източници, тъй като те най-лесно могат 

да бъдат включени в процеса. Главното предизвикателство при 

мониторинга е да се събере, съхрани и използва информация, която служи 

за оценка на различни нива. В крайна сметка, мониторингът трябва да бъде 

многофункционален, така че информацията, генерирана на едно ниво, да 

бъде полезна и на други равнища. 

d) Субекти на мониторинга и отговорности. Мониторингът следва да дава 

изчерпателна информация относно субектите на мониторинга – 

органите/звената в съответната администрация, отговорни за организацията 

на процеса по наблюдение на изпълнението, както и ясно да дефинира 

конкретните отговорности, свързани с планирането, подготовката, 

събирането и анализ на информация и отчитането на предприетите мерки 

за наблюдение. 

e) Предназначение на резултатите от проведения мониторинг. Чрез 

мониторинга на изпълнението на органа, отговорен за реализацията на 
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конкретната политика се предоставя достъп до подходяща и своевременна 

информация за цялостния напредък към постигане на резултатите от 

прилагането. Резултатите от мониторинга включват констатации, изводи, 

препоръки и поуки, извлечени от опита. Препоръките могат да бъдат 

използвани за подобряване на процеса на вземане на информирани 

решения и усъвършенстване на цялостния процес по прилагане на 

политиката. 

 

3. Обекти и субекти на мониторинга 

Обекти на мониторинга 

Мониторингът и наблюдението на прилагането на местни политики се отнасят до 

следните ключови аспекти на оценяваните политики: 

 икономичност на извършваните дейности по прилагане на оценяваната 

политика или програма от съответният орган или звено в рамките на 

администрацията, в съответствие с добрите административни принципи и 

управленски практики; 

 ефикасност на използването на финансовите, човешките, техническите и други 

ресурси, включително оценяване на мерките за изпълнение на мониторинга и 

прилаганите процедури за преодоляване на констатирани недостатъци; 

 ефективност по отношение постигането на целите на политиката, а също и 

оценка на действителните резултати и въздействия в сравнение с очакваните. 

Субекти на мониторинга 

Субектите на мониторинга на изпълнението на местните политики за развитие са: 

 Кметът на общината; 

 Общински съвет; 

 Представители на общинска администрация и съответните звена (отдели, 

дирекции), пряко отговорни за прилагането на оценяваната политика; 

 Представители на специализирани звена за извършване на вътрешен мониторинг 

и контрол на дейностите по изпълнение на местните политики за развитие; 

 Представители на местното население и структури на гражданското общество, 

бизнеса и др. в качеството им на заинтересовани страни; 
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 Външни организации/оценители – в случаите, когато провеждането на 

мониторинг и оценка на изпълнението се възлага на независими експертни 

екипи. 

 

4. Принципи за мониторинг и оценка на местните политики за 

устойчиво развитие  

Процесът на провеждане на мониторинг и наблюдение на изпълнението на 

конкретни политики за устойчиво развитие трябва да се  реализира при 

спазването на следните основни принципи: 

 Всеобхватност на обектите на мониторинг; 

 Откритост и прозрачност; 

 Независимост и безпристрастност; 

 Взаимен контрол, взаимоинформираност, координация и 

взаимопомощ в действията на субектите на вътрешния мониторинг; 

 Яснота на правилата за провеждане на мониторинг; 

 Партньорство и взаимодействие с всички заинтересовани страни. 

 

5. Подход за формиране на индикатори  

Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от дадена 

интервенция. В етапа на изпълнение на конкретната общинска политика 

(план/програма) доброто количествено измерване служи като основа за 

осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на постигнатите резултати и 

дава ясна представа на общината относно какво трябва да се постигне от отделните 

проекти. 

Изборът на индикатори трябва да бъде съобразен с целите на 

политиката/програмата. Обикновено се разграничават три йерархично 

структурирани цели – общи, конкретни и оперативни. Индикаторите трябва да 

бъдат верифицирани спрямо целта, която се предполага, че обслужват, т.е. 

индикаторите трябва да позволяват да се измери до каква степен една политика е 

била правилно изпълнена и нейните цели са постигнати. 

Следва да се има предвид, че при определени обстоятелства даден индикатор 

може да не е удачен избор за измерване на определена специфична цел, и трябва 

да се видоизмени. 
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Съществува връзка между нивото на целите, които се наблюдават и типа на 

индикаторите, които се използват: 

 Индикаторите за ресурси предоставят информация относно финансовите, 

човешките, материалните, организационните или регулаторните средства, 

необходими за изпълнението на политиката/програмата. 

 Индикаторите за продукти се отнасят до продуктите, които се очаква да 

бъдат произведени (или услугите, които трябва да се предоставят) чрез 

реализацията на политиката/програмата. 

 Индикаторите за резултатите отразяват непосредствените влияния на 

програмата върху целевите групи, бенефициентите, преките адресати на 

политиката/програмата. 

 Индикаторите за въздействие се отнасят към по-широките последици от 

политиката/програмата извън прякото и непосредствено влияние върху 

целевите групи. Те включват например средносрочни въздействия върху:  

a) преките адресати или бенефициенти;  

б) хора или организации, към които политиката/програмата не е пряко 

насочена;  

в) непредвидени въздействия. 

 Индикаторите за контекст са валидни за цялата територия, население или 

по-големи обществени групи без да се прави разграничение между тези, 

които са били обхванати от политиката/програмата и тези, които не са били 

достигнати от нея. 

В системата от индикатори за мониторинг и оценка, разработена в 

настоящия документ са използвани всички гореизброени видове 

индикатори, което ще гарантира ефективността от прилагането на 

правилата. 

При формулирането на индикаторите е използван принципа SMART, т.е. 

индикаторите са: 

 Specific – специфични – Индикаторите имат ясна дефиниция; 
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 Measurable - измерими – Индикаторите са насочени към желано бъдещо 

състояние и са количествено определени, така че позволяват измерване; 

 Achievable – постижими – Доколко е възможно заложените стойности да 

бъдат постигнати; 

 Relevant – релевантни – Индикаторите са пряко свързани с целите на 

политиката, секторната стратегия/програма; 

 Timely – обвързани с време - Индикаторите са свързани с дефинирана 

времева рамка. 

Във фазата на „прилагане“ на общинските политики са идентифицирани важни 

моменти, които са ключови за изпълнението на всеки един стратегически, планов 

или програмен документ. С настоящата система от индикатори ще бъде 

преценена приложимостта на съответните план, стратегия, програма, вкл. 

секторна стратегия/програма, нейната съгласуваност с други документи и 

политики от по-високо ниво, както и релевантността й с местните потребности и 

проблеми. Оценката показва до каква степен тя е ефективна, ефикасна, 

въздействаща и публично приемлива. Не на последно място ще се придобие 

пълна картина на финансовата обезпеченост на съответния план, стратегия, 

програма или секторна стратегия/ програма, използваното допълващо 

финансиране и отчетност. По безспорен начин ще има налична яснота за това в 

каква степен вложените ресурси за изпълнението на конкретни проекти, мерки и 

инициативи дават добавена стойност и получените крайни резултати са устойчиви 

във времето. 

Настоящите Правила имат за задача да идентифицират промените, до които 

е довело изпълнението на съответната стратегия, план, програма, вкл. 

секторна стратегия/програма. 

Чрез настоящия „рамков документ“ се извършва:  

 оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските политики;  

 оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните 

резултати от провежданите политики;  

 оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият 

ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови документи. 
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IV.  ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА 

 

1. Източници на информация  

Мониторингът и оценката на политиките предполагат създаване на базисна 

изходна ситуация, в сравнение с която да се установяват промените и да се измерва 

постигнатият напредък. В тази връзка трябва да се определят и съберат изходни 

данни, чрез които да се опише проблемът или ситуацията и които да са лесни за 

събиране. 

За целта могат да бъдат използвани следните източници на информация 

(документи), които са разработени и се съхраняват в общината: 

 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие; 

 Отчети за изпълнението на конкретната политика; 

 Справки за реализирани проекти и инициативи по конкретната 

политика; 

 Решения на Общински съвет по отношение на конкретната политика; 

 Заповед на кмета на общината за сформиране на работна/и група/и за 

изготвяне на съответната стратегия/програма; 

 Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, 

на които са обсъждани конкретна политика и са присъствали 

представители на заинтересованите страни; 

 Препоръки на експерти в общинската администрация; 

 Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет; 

 Справки за изпълнението на общинския бюджет; 

 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на 

общината за периода на оценката на конкретна политика; 

 Справки за състоянието и качеството на околната среда в общината за 

периода на оценката на конкретна политика; 
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 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината; 

 Разписани правила, процедури, механизми от СФУК; 

 Справки за изготвени и изпълнени проекти по конкретна политика; 

 Годишна програма за управление и годишен отчет за дейността на 

кмета; 

 Справка за числеността на персонала и структурата на общинската 

администрация. 

Освен описаните източници на информация може да се ползват и други 

документи, съществуващи в общината и полезни за установяване на 

актуалното състояние. 

По въпроси, за които не са налични доказателства или информация, за нуждите 

на оценката може да се провеждат и интервюта със служители в 

администрацията, за да се набави необходимата информация. 

 

2. Акцент на мониторинга  

Мониторингът се осъществява чрез проследяване на непосредствените резултати и 

измерване на приноса им за очакваните крайни резултати чрез оценка на 

промените спрямо първоначалните (изходните) условия. 

При мониторинг се разглежда кое протича добре и кое - не, дали има напредък 

към постигане на планираните резултати (като се използват показатели за 

постигане), изготвят се отчети и се правят препоръки, които трябва да бъдат 

последвани от решения и действия. 

Акцентира се върху оценката или на прилагането, или на резултатите. 

Чрез мониторинга на прилагането се предоставя информация по въпросите на 

административната дейност, прилагането и управлението, като се работи за 

преодоляването на проблеми като слабо управление и липса на отчетност. 

Чрез мониторинга на крайните/непосредствените резултати се предоставя 

информация относно по-широките въпроси на ефективността, възприятието за 

промяна сред заинтересованите страни, съветите/диалога във връзка с политиките 

и тяхната координация, подхода към дейностите по прилагането и разходването 

на ресурси. 
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Настоящият „рамков документ“ акцентира върху непосредствените и 

крайните резултати. По-големият обем информация за резултатите, за 

сметка на по-малкото подробности относно прилагането, създава 

възможност за известно припокриване с функцията последваща оценка. По 

тази причина в настоящия рамков документ е разработена обща система за 

мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за 

устойчиво развитие. 

 

3. Структура на правилата за мониторинг, контрол и оценка  

При разработването на настоящия „рамков документ“ са взети под внимание 

следните показатели за процеса по планиране, програмиране, управление, 

ресурсно осигуряване, наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на 

стратегиите, плановете и програмите, вкл. и секторните стратегии/програми за 

провеждане на общинските политики за развитие: 

1. Единство на стратегическия/ планов документ; 

2. Адекватност и уместност на съответния стратегическия/планов 

документ; 

3. Приложимост на стратегическия/планов документ; 

4. Общо въздействие на стратегическия/планов документ; 

5. Ефективност и ефикасност на политиките; 

6. Финансово управление; 

7. Откритост, прозрачност и публичност; 

8. Мониторинг и отчетност; 

9. Устойчивост. 

Към всеки от изброените показатели са разработени индикатори, източници на 

информация и скала за оценка. Скалата е 4-степенна (нула, една, две и три точки) с 

подробни указания с какви документи се доказва постигането на дадената оценка в 

общината. 

Настоящите правила за мониторинг, контрол и оценка са приложими за всички 

стратегически и планови документи, включително и за основния стратегически 

документ на общинско ниво – Общински план за развитие на община Дряново, 

които общината разработва съгласно изискванията на ЗРР. По тази причина, 

наред с описаните в рамките на настоящия документ правила за мониторинг и 

оценка на показателите, представителите на местната власт следва да реализират и 
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дейностите по наблюдение, задължителните оценки на изпълнението на ОПР, 

предвидени в Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане на 

Закона за регионално развитие. 

 

4. Създаване на работна група за мониторинг, контрол и оценка  

Работната група се състои от експерти, които имат пряко отношение или са 

ангажирани с политиката, която се оценява, и които имат известни предварителни 

познания за функцията оценка. Възможно е работната група да включва членове, 

които не принадлежат към администрацията, но ръководителят й трябва да е 

представител на община Дряново.  

Различните членове на работната група могат да играят различни роли. Някои, в 

зависимост от експертните си познания и умения или от професионалния си опит 

и образование, могат да съсредоточат усилията си върху такива аспекти като 

осигуряване на данни за мониторинга, анализ и потвърждаване на резултатите от 

оценката.  

В началото работната група може да трансформира по-общи проблеми на 

наблюдаваната политика в оперативни въпроси. Впоследствие групата ръководи и 

насочва дейността по оценката, за да се гарантира, че екипът по оценката ще я 

извърши и ще изготви доклад за оценка в съответствие с изискванията. В периода 

след оценката нейната роля може да е свързана с разпространението на 

препоръките или с дейности за подреждането им по важност или реализирането 

им, както и за изготвяне на план за действие. 

 

Сформиране на работни групи за наблюдение и оценка на стратегическите 

и планови документи 

За изпълнението на всяка стратегия/план/програма, трябва да бъде сформирана 

работна група за наблюдение и оценка на заложените конкретни индикатори в 

съответния документ и годишния му план за изпълнение. 

4.1. Работна група за наблюдение и оценка на ОПР 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Дряново 

съгласно чл. 89 от ППЗРР е Общинският съвет на Община Дряново. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на 

заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица, при 
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спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на Общинския план за развитие. 

Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

развитие:  

1) осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за 

местно развитие; 

2) координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 

юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

3) осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 

обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на 

равните възможности и социалното включване; 

4) обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие; 

5) осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните 

структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие 

и на Общинския план за развитие; 

6) разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността 

на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

7) определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие. 

Кметът на Община Дряново организира наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие. За целта той определя Работна група за 

наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния 

състав на Групата със своя заповед, като представителите на ОбС в групата се 

определят на заседание на Съвета. 

Състав на Работната група: 

 заместник-кмет на Общината; 

 двама общински специалисти; 
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 трима общински съветника; 

 трима представители на НПО; 

 трима представители на бизнеса и/или на браншови организации. 

Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличат 

експерти по регионално или местно развитие. Експертите, участващи в 

извършването на оценки на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие трябва да отговарят на редица изисквания, 

посочени в чл. 83 от ППЗРР. 

При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие 

изискват писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията 

на ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите. 

Основните задължения на Групата за наблюдение и оценка са: 

 Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на 

изпълнението на плана; 

 Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в 

изпълнението на Плана; 

 Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

 Разглеждане на резултатите от междинната оценка; 

 Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по 

заложените мерки; 

 Изказване на предложения за изменение на Плана с цел неговото 

подобряване. 

 Съставяне на годишен доклад за изпълнение на ОПР. 

 

4.2. Работни групи за наблюдение и оценка на останалите 

стратегически и планови документи 

Работните групи за наблюдение и оценка на стратегическите и планови 

документи, имащи за цел да подпомогнат реализирането на заложените в ОПР 

цели, се формират от: 
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 Представители на гражданския сектор (НПО, бизнес и др.) – един или 

двама; 

 Представители на ОбС – един или и двама и  

 Експерти от Дирекциите, чиито функции съответстват на сектора, в който се 

изпълнява стратегията.  

Съгласно Устройствения правилник на община Дряново, в общинската 

администрация са обособени следните дирекции: 

 Обща администрация: 

o Дирекция “Административно, правно и информационно обслужване” 

 Специализирана администрация: 

o Дирекция “Местни данъци и такси, бюджет и финанси” 

o Дирекция “Устройство на територията, инвестиционна и стопанска 

политика” 

o Дирекция “Европейска интеграция и хуманитарна политика“. 

В следващата таблица е представено съответствието между стратегическите 

документи и функции на дирекциите на общинската администрация, направено 

по експертна оценка на база функциите на дирекциите, посочени в Устройствения 

правилник: 

Таблица 1 Съответствието между стратегическите документи и функции на 

дирекциите на общинската администрация 

№ 
Стратегически/програмен 

документ 

Дирекция 

“Администра-

тивно, правно и 

информацион-

но обслужване” 

Дирекция 

“Местни 

данъци и такси, 

бюджет и 

финанси” 

Дирекция 

“Устройство на 

територията, 

инвестиционна и 

стопанска 

политика” 

Дирекция 

“Европейска 

интеграция и 

хуманитарна 

политика“ 

1.  
Общински план за развитие 

2014-2020 
    

2.  

Програма за опазване на 

околната среда на Община 

Дряново 2014 – 2020 г. 
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3.  

Програма за развитие на 

туризма на територията на 

Община Дряново за периода 

2014 – 2020 г. 

    

4.  

Общинска стратегия за 

развитие на социалните 

услуги (2011 – 2015), вкл. План 

за развитие на социалните 

услуги на територията на 

община Дряново през 2014 г.  

    

5.  

Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми 

енергийни източници и 

биогорива 2013 – 2015 г. (вкл. 

2014-2017) 

    

6.  

Програма за управление и 

разпореждане с имоти - 

общинска собственост в 

община Дряново за 2014 год. 

    

7.  

Общинска стратегия за 

закрила на детето 2008 - 

2018г.  

    

8.  

Програма за овладяване 

популацията на 

безстопанствените кучета на 

територията на община 

Дряново 2012-2015 г.  

    

9.  

План за защита при бедствия 

на община Дряново 
    

Легенда: 

 Основна дейност 

 Спомагателна дейност 

Забележка: Стратегиите по т. 1, 2, 3 и 5 (за периода 2014-2017) са в процес на изготвяне 

в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
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провеждане на политики от общинска администрация Дряново” към момента на 

разработване на настоящите правила. 

За изпълнението всеки стратегически и планов документ или за изпълнението на 

няколко стратегически документа в една област на политика се създава работна 

група, включваща горепосочените представители, като основните членове са 

експертите от общинската администрация и на Дирекциите, съгласно 

разпределението на функциите в Таблица 1. Работните групи следва да бъдат в 

нечетен състав, например около 7 членове. Работните групи се определят със 

Заповед на Кмета на община Дряново за всеки стратегически или планов документ 

или съответно за няколко стратегически документа в една област на политика. 

Функциите на всяка от Работните групи за наблюдение и оценка на 

изпълнението на стратегическите и планови документи:  

1) осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите; 

2) координация на дейностите по наблюдението между местната власт и 

заинтересованите страни на основата на принципа за партньорство; 

3) съставяне на доклад за наблюдението на стратегическия/планов документ; 

4) даване на предложения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение, в 

случай на установяване на проблеми и пропуски; 

5) предложение и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие. 

Основните задължения на Групата за наблюдение и оценка са: 

 Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в 

изпълнението на стратегическия/планов документ; 

 Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

 Представяне на годишни доклади за изпълнението пред ОбС Дряново. 
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5. Набавяне на необходимата за оценката информация  

Оценката по изпълнението на съответната стратегия/програма се основава на 

разработената методика, където към индикаторите са посочени и нужните 

документи. Във всеки стратегически или планов документ има заложени 

конкретни индикатори, които трябва да се отчетат преди стартирането на 

същинската оценка по настоящия „рамков документ“. 

Членовете на работната група имат задачата да съберат информация по 

дефинираните в методиката индикатори, като за целта следва да получат 

съдействие от страна на ръководителите на звена в общинска администрация. 

Конкретните стъпки на работната група за мониторинг и оценка на 

стратегически/планов документ са: 

 уточняване от къде и как ще бъде набавена необходимата информация, кой 

и кога ще я представи на работната група; 

 при необходимост от набавяне на допълнителна информация, работната 

група определя кой и как ще набавя тази информация; 

 обобщаване на данните за стратегическия/планов документ във формуляра 

за мониторинг и оценка (Приложение 1 към настоящия документ). 

 

6. Изготвяне на доклад  

След като резултатите от оценка на Показателите и съответните индикаторите се 

обобщят във формуляра за мониторинг и оценка се изготвя ДОКЛАД, който има 

следната структура: 

І. Въведение 

ІІ. Методика 

ІІІ. Основни компоненти на оценката: 

1. Оценка на Показател: Единство на стратегическия/планов документ; 

2. Оценка на Показател: Адекватност и уместност на съответния 

стратегически/планов документ; 

3. Оценка на Показател: Приложимост на стратегическия/планов документ; 

4. Оценка на Показател: Общо въздействие на стратегическия/планов документ; 

5. Оценка на Показател: Ефективност и ефикасност на политиките; 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

36 | С т р .  

 

6. Оценка на Показател: Финансово управление; 

7. Оценка на Показател: Откритост, прозрачност и публичност; 

8. Оценка на Показател: Мониторинг и отчетност; 

9. Оценка на Показател: Устойчивост. 

ІV. Заключения 

V. Препоръки 

VІ. Приложения 
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V.  МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ДРЯНОВО 

 

1. Индикатори за мониторинг и оценка  

За целите на мониторинга и оценката на политиките за устойчиво развитие на община Дряново е 

разработена система от индикатори по всеки от горепосочените показатели, както следва: 

Таблица 2 Показатели, индикатори и оценки 

 Показател Основни индикатори Максимална 

оценка на 

индикатор 

Максимална 

оценка на 

показателя 

1. Единство на 

съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П1/И 1: Разработен е в съответствие с визията за развитие на общината/областта 3 9 

П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е разработен в съответствие с 

общоприетите изисквания и съдържа основните елементи на такъв документ 

(аналитична част, стратегическа част, план за действие, план за разпределение на 

ресурсите, система за контрол и мониторинг на изпълнението, мерки за публичност 

на документа) 

3 

П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е разработен при прилагане на 

принципа на партньорство с представители на гражданския сектор 

3 

2. Адекватност и 

уместност на 

съответния 

стратегически

/планов 

П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво 3 15 

П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни оценки 3 

П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов документ 3 

П2/И 4: Релевантност на съответния стратегически/планов документ с приложимата 3 
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 Показател Основни индикатори Максимална 

оценка на 

индикатор 

Максимална 

оценка на 

показателя 

документ нормативна уредба 

П2/И 5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка, отчитане и 

актуализиране на съответния стратегически/планов документ 

3 

3. Приложимост 

на съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите цели 3 24 

П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния стратегически/планов документ по 

приоритети 

3 

П3/И 3: Оценка на изпълнението на съответния стратегически/планов документ 3 

П3/И 4: Съответствие между установените потребности в аналитичната част на 

документа и заложените мерки 

3 

П3/И 5: Отразеност на местните приоритети в съответния стратегически/планов 

документ 

3 

П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата територия на 

общината 

3 

П3/И 7: Предсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджет на 

съответния стратегически/планов документ 

3 

П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на съответния стратегически/ 

планов документ 

3 

4. Общо 

въздействие 

на съответния 

стратегически

П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху 

икономическото развитие на общината  

33 84 

П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху социалното 

развитие на общината  

24 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска 

администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

39 | С т р .  

 

 Показател Основни индикатори Максимална 

оценка на 

индикатор 

Максимална 

оценка на 

показателя 

/планов 

документ 

П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху опазването 

на околната среда в общината  

27 

5. Ефективност 

и ефикасност 

на 

политиките 

П5/И 1: Постигнатите резултати от изпълнението на съответния 

стратегически/планов документ водят до постигане на поставените цели в него 

3 6 

П5/И 2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел усъвършенстване на 

съответния стратегически/планов документ 

3 

6. Финансово 

управление 

П6/И 1: Всички общински разходи са планирани и осигурени с бюджетни кредити 3 9 

П6/И 2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на съответния 

стратегически/планов документ 

3 

П6/И 3: Въведени са системи за финансово управление и контрол (СФУК) 3 

7. Откритост, 

прозрачност 

и публичност 

П7/И 1: Дейността на Общинския съвет по отношение на съответния 

стратегически/планов документ е открита и прозрачна за гражданите 

3 12 

П7/И 2: Въведена е ясна процедура за достъп до обществена информация за 

съответния стратегически/планов документ 

3 

П7/И 3: Съществува достъпна информация за годишните отчети за напредъка по 

съответния стратегически/планов документ, регистър/и за подготвените и изпълнени 

проекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени обществени поръчки, 

търгове и конкурси по нея 

3 

П7/И 4: Съществуват практики за публично обсъждане на съответния 

стратегически/планов документ, както и на политики, насоки за развитие, мерки, 

дейности, проекти и инициативи в нейният обхват 

3 
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 Показател Основни индикатори Максимална 

оценка на 

индикатор 

Максимална 

оценка на 

показателя 

8. Мониторинг 

и отчетност 

П8/И 1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на съответния 

стратегически/планов документ 

3 12 

П8/И 2: Налична и достъпна информация за текущи и приключени проекти на 

общината по съответния стратегически/планов документ 

3 

П8/И 3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно. 3 

П8/И 4: Активност на гражданите при провеждане на публични обсъждания на 

съответния стратегически/планов документ 

3 

9. Устойчивост П9/И 1: Устойчивост на съответния стратегически/планов документ 3 9 

П9/И 2: Прилагане на принципите на равенство между половете и отсъствие на 

дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда 

3 

П9/И 3: Институционален и административен капацитет 3 

  

Максимална оценка за всички показатели: 

 

180 

 

Всеки един от стратегическите и планови документи, в които са отразени местните политики за 

устойчиво развитие, включително секторните стратегически документи, може да бъде оценяван по 

описаните индикатори. 
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2. Начин на отчитане на индикаторите за мониторинг и оценка  

 

2.1. Показател 1: Единство на съответния 

стратегически/планов документ  

 Описание на Показател 1: 

Съгласно Методология за стратегическо планиране, в управленската практика на 

Република България се използват дългосрочни, средносрочни и краткосрочни 

документи за стратегическо планиране. Дългосрочните документи са със срок на 

изпълнение над 10 години, средносрочните документи са със срок на изпълнение 

от 3 до 9 години, а краткосрочните са със срок на изпълнение от 1 до 3 години. 

Съгласно посочената Методология, основните видове стратегически документи са: 

 Стратегия 

 Политика 

 Програма 

 План 

 Концепция 

Общинският план за развитие е основен стратегически документ на общинско 

ниво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. 

Целите и приоритети, заложени в плана трябва да са в съответствие с областната 

стратегия за развитие. Секторните стратегически и планови документи на 

общинско ниво имат за цел подпомагане изпълнението на ОПР. Общината 

разработва конкретни политики и програми, насочени към приоритетни области 

за развитие на общината – стратегически документи и програми за подпомагане и 

развитие на конкретни области от основните политики, залегнали в ОПР. В тази 

връзка, те трябва да кореспондират изцяло с целите и приоритетите на ОПР. 

Необходимо е направените промени в стратегиите и плановете на една сфера да 

бъдат отразени по съответния начин и в плановете на другите сфери и 

направления. 

Всеки един от стратегическите и планови документи действа, излизайки от общата 

стратегия и политика на общината, а всеки конкретен план е част от плана на 

цялата административно-териториална единица. Всички стратегии и планове, 

създадени в общината, са обща взаимосвързана система, целяща да постигне 

единната насока (визия, приоритети, цели) за развитие. 
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2.1.1. Индикатор П1/И1: Разработен е в съответствие с единната насока на 

развитие на общината/областта  

Индикаторът отчита до каква степен съответният стратегически или планов 

документ отчита връзката си с единната насока (визия, приоритети, цели) за 

развитие на общината/областта (за ОПР) и в каква степен заложените в него 

действия ще допринесат за достигане на планираните цели. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П1/И1 

Източници на 

информация 

0 не съответства на единната насока  на развитие 

на общината/областта (за ОПР) 

 Отчети за 

изпълнението на 

съответната 

стратегия/програма; 

 Отчети за 

изпълнение на Общинския 

план за развитие; 

 Справки за 

реализирани проекти и 

инициативи по 

съответната 

стратегия/програма; 

 Решения на 

Общински съвет по 

отношение на 

съответната 

стратегия/програма 

1 съответства на единната насока на развитие на 

общината/областта (за ОПР) по отношение на 

един приоритет или цел 

2 съответства на единната насока на развитие на 

общината/областта (за ОПР) и това е видно от 

проведените публични обсъждания при нейното 

периодично отчитане и изпълнените проекти и 

инициативи по нея 

3 съответства на единната насока на развитие на 

общината/областта (за ОПР) и това е видно от 

проведените публични обсъждания при нейното 

периодично отчитане и изпълнените проекти и 

инициативи по нея. Правят се периодични 

допитвания до местната общност за 

необходимостта от актуализация на съответния 

стратегически или планов документ в контекста 

на общата визия за местно и устойчиво развитие. 
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2.1.2. Индикатор П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е 

разработен в съответствие с общоприетите изисквания и съдържа основните 

елементи на такъв документ (аналитична част, стратегическа част, план за 

действие, план за разпределение на ресурсите, система за контрол и мониторинг 

на изпълнението, мерки за публичност на документа)  

За качеството на стратегическите и плановите документи говори тяхното 

съдържание, обхват на проблематиката, приложимостта и изпълнимостта. В тази 

връзка, всеки един стратегически и планов документ, за да бъде идентифициран 

като такъв, трябва да съдържа определени задължителни елементи, подредени в 

логическа последователност и даващи в максимална степен нужната информация, 

така че да е възможно да се направят качествени анализи и да се формират 

конкретни действия от ползвателите на документите (местната и държавната 

администрация, бизнеса, потенциални инвеститори, гражданите, НПО и др.). 

Индикаторът отчита дали документът е структуриран и съдържа общоприетите 

задължителни елементи. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П1/И 2 

Източници на 

информация 

0 не съдържа основните елементи на такъв 

документ 

 Извлечение от 

съдържанието на 

документа; 

 Справка с 

използваните методики 

или указания или правила 

за разработване на 

съответния документ; 

 Протоколи от 

заседания на работни 

групи по разписването на 

документа 

1 има само аналитична част, стратегическа част и 

план за действие 

2 има само аналитична част, стратегическа част, 

план за действие и план за разпределение на 

ресурсите 

3 има аналитична част, стратегическа част, план за 

действие, план за разпределение на ресурсите, 

система за контрол и мониторинг на изпълнението, 

мерки за публичност на документа 
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2.1.3. Индикатор П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е 

разработен при прилагане на принципа на партньорство с представители на 

гражданския сектор  

Партньорството с всички заинтересовани страни (местната и държавната 

администрация, бизнеса, потенциални инвеститори, гражданите, НПО и др.) при 

разработването на стратегическите и планови документи, оценката на техните 

нужди и очаквания е задължително. В тази връзка индикаторът отчита дали 

документът е разработен в партньорство и дали са взети предвид проблемите и 

очакванията на заинтересованите страни. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П1/И 3 

Източници на информация 

0 документът не е разработен с участието на 

всички заинтересовани страни и в 

партньорство с гражданския сектор 

 Заповед на кмета на 

общината за сформиране на 

работна/ни група/и за изготвяне 

на съответния документ; 

 Протоколи от заседания 

на работната/те група/и за 

изготвяне на съответния 

документ; 

 Резултати от проведени 

допитвания до гражданите на 

общината; 

 Резултати от проведени 

анкетни проучвания; 

 Протоколи от заседания 

на постоянните комисии на 

Общинския съвет, на който е 

съответният документ и са 

присъствали представители на 

заинтересованите страни 

1 при разработването на документа са взети 

предвид изказани мнения на представители 

на гражданския сектор 

2 при разработването на документа са взети 

предвид изказани мнения на представители 

на гражданския сектор и всички 

заинтересовани страни 

3 Документът е разработен с участието на 

всички заинтересовани страни и в 

партньорство с гражданския сектор. 

Сформирана/и е/са работна/и група/и и 

представителите на гражданския сектор и 

всички заинтересовани страни са участвали 

активно в подготовката на аналитичната 

част, стратегическите насоки за развитие и 

плана за действие. 
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2.2. Показател 2: Адекватност и уместност на 

съответния стратегически/планов документ  

 Описание на Показател 2: 

Показател 2 показва съответствието и степента, целесъобразността и уместността 

на стратегическите и планови документи с: 

 опита и поуките от предишни стратегии и програми; 

 основните проблеми и нужди на общината; 

 анализа на потенциала и перспективните тенденции (SWOT-анализа); 

 приоритетите на стратегии, планове и политики на по-високо ниво; 

 политическата, икономическата и социалната среда, в която се осъществява 

съответната стратегия/план/програма. 

2.2.1. Индикатор П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво  

Индикаторът има за цел да покаже дали е осигурено съответствието на съответния 

стратегически/планов документ със стратегиите, плановете и политиките от по-

високо ниво. Отчита и наличната последователност и определеност. 

• ОПР – Областна стратегия за развитие – Регионален план за развитие 

• Секторната стратегия/план - ОПР 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 1 

Източници на 

информация 

0 не съответства на стратегиите, плановете и 

политиките от по-високо ниво 

 Отчети за 

изпълнението на 

съответната 

стратегия/ програма; 

 Отчети за 

изпълнение на 

Общинския план за 

развитие; 

 Справки за 

реализирани проекти 

и инициативи по 

съответната 

1 в документа са споменати стратегиите, плановете и 

политиките от по-високо ниво, но не е направена 

логическа връзка с тях 

2 съответства на стратегиите, плановете и политиките 

от по-високо ниво, и това е видно от планираните 

мерки за нейното изпълнение, респективно финансовия 

план и източниците на финансиране 

3 Съответства на стратегиите, плановете и 

политиките от по-високо ниво. Съдържащите се в него 

мерки са последователни и обвързани със съответните 
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съществуващи областни/общински политики. Във 

финансовата рамка на документа има разписани 

конкретни източници за финансиране на всяка мярка 

от плана за действие. В осъществените проекти по 

съответния стратегически или планов документ е 

направен анализ и връзката на техните цели и задачи 

със секторни стратегии, програми и политики от по-

високо ниво. 

стратегия/ програма; 

 Решения на 

Общински съвет по 

отношение на 

съответната 

стратегия/ програма 

 

2.2.2. Индикатор П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от 

предишни оценки  

Индикаторът показва съответствието на целите на стратегическия или планов 

документ с опита и поуките от предходни стратегии/програми. Показва също 

взети ли са под внимание препоръките от предишни оценки, ако са правени 

такива; има ли направени промени в съответния документ в резултат на 

препоръки от оценки; ефекта от въведените промени. 

Индикаторът измерва степента на отчетените резултатите от изпълнението на 

предходни стратегически и планови документи, препоръките от предишни 

оценки на документа и работещи ли са направените промени. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П2/И 2 

Източници на 

информация 

0 целите на стратегическия или планов документ не 

съответстват на опита и поуките от предходни 

стратегии/програми, не са взети предвид 

препоръките от предишни оценки и не е правена 

актуализация на документа 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за 

изпълнение на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Резултати от 

проведени проучвания за 

нуждата от промяна в 

стратегическия или планов 

1 При формулиране на целите на стратегическия 

или планов документ са взети предвид поуките от 

изготвянето и изпълнението на предходни 

стратегии/програми. Не са правени предишни 

оценки на стратегическия или планов документ и 

поради тази причина не са отчетени в него 

евентуални препоръки. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П2/И 2 

Източници на 

информация 

2 Целите на стратегическия или планов документ 

съответстват на опита и поуките от предходни 

стратегии/програми, взети са предвид 

препоръките от предишни оценки и е направена 

актуализация на стратегическия или планов 

документ. Няма обратна връзка и измерване на 

ефекта от въведените промени в стратегическия 

или планов документ 

документ; 

 Решения на 

Общински съвет за 

изменение и допълнение на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Препоръки на 

експерти в общинската 

администрация; 

 Препоръки за 

актуализация от държавен 

орган или областна 

администрация 

3 Целите на стратегическия или планов документ 

съответстват на опита и поуките от предходни 

стратегии/програми, взети са предвид 

препоръките от предишни оценки и е направена 

актуализация на стратегическия или планов 

документ. Направена е обратна връзка и 

измерване на ефекта от въведените промени в 

стратегическия или планов документ. 

 

2.2.3. Индикатор П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов 

документ  

Индикаторът показва дали има съгласуваност на стратегическите цели на 

документа и продължават ли те да бъдат уместни спрямо националните и 

европейските политики и приоритети и промените в социално-икономическия 

контекст. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 3 

Източници на 

информация 

0 Стратегическите цели са съгласувани помежду си, но не са 

уместни спрямо настоящите национални и европейски 

политики и приоритети, и промените в социално-

икономическия контекст. Документът следва да бъде 

актуализиран, като се отчетат новите реалности. 

 Междинни 

или окончателни 

оценки на 

стратегическия 

или планов 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 3 

Източници на 

информация 

1 Стратегическите цели са съгласувани помежду си, но не са 

уместни спрямо настоящите национални и европейски 

политики и приоритети, и промените в социално-

икономическия контекст. Направени са препоръки за 

актуализация и актуализация е в процес на подготовка. 

документ; 

 Отчети за 

изпълнение на 

стратегическия 

или планов 

документ; 

 Справки за 

реализирани 

проекти и 

инициативи по 

съответната 

стратегия/ 

програма/ план; 

 Решения 

на Общински 

съвет за 

изменение и 

допълнение на 

стратегическия 

или планов 

документ; 

2 Стратегическите цели са логически свързани, 

последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са 

по начин, който ги прави уместни спрямо настоящите 

национални и европейски политики и приоритети, и 

промените в социално-икономическия контекст. 

Независимо от отчетените отклонения в междинните 

оценки на документа, не са предприети действия за 

неговата актуализация. Документът не разполага с 

разписани механизми за отчетност и актуализация. 

3 Стратегическите цели са логически свързани, 

последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са 

по начин, който ги прави уместни спрямо настоящите 

национални и европейски политики и приоритети, и 

промените в социално-икономическия контекст. Когато 

междинните оценки на документа са отчели отклонения в 

актуалността на стратегическите цели са предприети 

действия за неговата актуализация. Документът разполага 

с разписани механизми за отчетност и актуализация. 

 

2.2.4. Индикатор П2/И 4: Релевантност на съответния стратегически/планов 

документ с приложимата нормативна уредба  

Индикаторът показва наличието на връзка на съответния стратегически/планов 

документ с приложимата национална нормативна база. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 4 

Източници на информация 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 4 

Източници на информация 

0 не е отчетена спецификата на 

приложимата нормативна уредба 

 Протоколи от заседания на 

работните групи за подготовка на 

съответния документ 

 Междинни или окончателни 

оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов документ; 

 Справки за реализирани проекти и 

инициативи по съответната стратегия/ 

програма/ план; 

 Решения на Общински съвет за 

изменение и допълнение на 

стратегическия или планов документ; 

 Становища на областната 

администрация по законосъобразността 

на решения на Общинския съвет, свързани 

с изпълнение на съответния документ 

1 отчетена е спецификата само на 

приложимата нормативна уредба по 

отношение на стратегическото 

планиране и регионалното развитие 

2 отчетена е приложимата 

нормативна уредба по отношение на 

стратегическото планиране, 

регионалното развитие и 

спецификата на сектора 

3 Отчетена е приложимата 

нормативна уредба по отношение на 

стратегическото планиране, 

регионалното развитие и 

спецификата на сектора. 

Документът е съобразен и със 

спецификата на европейската 

правна рамка за сектора. 

 

2.2.5. Индикатор П2/И 5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, 

оценка, отчитане и актуализиране на съответния стратегически/планов 

документ  

Индикаторът има за цел да анализира описаните в съответния 

стратегически/планов документ мерки или система за нейното наблюдение, 

оценка, отчитане и актуализиране. Отчита също наличието в съответния 

стратегически/планов документ времеви периоди за нейното наблюдение, оценка, 

отчитане и актуализиране. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П2/И 5 

Източници на 

информация 

0 Няма разписани мерки или система за наблюдение, 

оценка, отчитане и актуализиране. Не са описани и 

периодите, в които общината и отговорните за 

нейното изпълнение следва да предприемат 

действия по наблюдение, оценка, отчитане и 

актуализиране. 

 Извадки от 

съдържанието на 

съответния документ 

 Текущи доклади на 

групи/ комисии, 

извършващи мониторинг 

на изпълнението на 

съответния документ 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или 

планов документ; 

 Отчети за 

изпълнение на 

стратегическия или 

планов документ; 

 Справки за 

реализирани проекти и 

инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план; 

1 Няма разписани мерки или система за наблюдение, 

оценка, отчитане и актуализиране. Описани са 

времевите периоди, в които общината и 

отговорните за изпълнението следва да 

предприемат действия по наблюдение, оценка, 

отчитане и актуализиране. 

2 Има разписани мерки или система за наблюдение, 

оценка, отчитане и актуализиране. Не са фиксирани 

конкретни периоди, в които общината и 

отговорните за изпълнението следва да 

предприемат действия по наблюдение, оценка, 

отчитане и актуализиране. 

3 Подробно са разписани мерки или система за 

наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране. 

Има фиксирани конкретни периоди, в които 

общината и отговорните за изпълнението следва да 

предприемат действия по наблюдение, оценка, 

отчитане и актуализиране. 

 

2.3. Показател 3: Приложимост на съответния 

стратегически/ планов документ  

 Описание на Показател 3: 

Показател 3 изследва приложимостта на съответния стратегически или планов 

документ. 
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2.3.1. Индикатор П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите цели  

Индикаторът изследва уместността на индикаторите, чрез които се измерват 

количествено общите, специфичните и оперативните цели на съответния 

стратегически/планов документ и процедурите за събиране на данни. Проверява 

наличността на изходни и целеви стойности на индикаторите и валидността на 

зададените целеви количествени стойности в съответния документ. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 1 

Източници на 

информация 

0 не разполага със система от индикатори за 

отчитане на напредъка 

 Извадки от 

съдържанието на съответния 

документ 

 Текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи 

мониторинг на изпълнението 

на съответния документ 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение 

на стратегическия или планов 

документ; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план; 

1 разполага само с описание на възможните 

индикатори за отчитане на напредъка, но не са 

систематизирани, не са количествено измерими 

и не са посочени възможните източници на 

информация 

2 Разполага със система от индикатори за 

отчитане на напредъка. Не всички индикатори 

са формулирани така, че да е възможно 

тяхното количествено измерване. Описани са 

възможните източници на информация по 

индикаторите. 

3 Разполага с подходяща система от индикатори 

за отчитане на напредъка. Индикаторите са 

формулирани така, че да е възможно тяхното 

количествено измерване и са обективно 

проверими. Описани са възможните източници 

на информация по индикаторите. 
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2.3.2. Индикатор П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния 

стратегически/планов документ по приоритети  

Индикаторът отчита напредъка по изпълнението на 

стратегията/програмата/плана. Изследват се броят проекти, реализирани в 

рамките на плана за действие на съответния стратегически/планов документ. 

Други проекти, реализирани извън установеният план за действие на съответния 

стратегически/планов документ, но в съответствие с него, които допринасят за 

постигане на целите и задачите. Броят други инициативи, реализирани в рамките 

на съответния стратегически/планов документ. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 2 

Източници на 

информация 

0 Няма разписан план за действие с конкретни 

проекти, мерки и инициативи. Не са 

изпълнявани проекти и инициативи. 

 Извадки от 

съдържанието на съответния 

документ 

 Текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи 

мониторинг на изпълнението 

на съответния документ 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение 

на стратегическия или планов 

документ; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план; 

1 Изпълнени са до 29% от предвидените проекти. 

Няма реализирани проекти и други инициативи 

извън установения план за действие, които 

допринасят за постигане на целите и задачите. 

2 Изпълнени са между 30% до 59% от 

предвидените проекти. Има реализирани до 5 

проекта извън установения план за действие, 

които допринасят за постигане на целите и 

задачите. Няма осъществени други инициативи 

в рамките на съответния документ. 

3 Изпълнени са над 60% от предвидените 

проекти. Има реализирани над 5 проекта извън 

установения план за действие, които 

допринасят за постигане на целите и задачите. 

Има осъществени още 3 други инициативи в 

рамките на съответния документ. 
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2.3.3. Индикатор П3/И3: Оценка на изпълнението на съответния 

стратегически/планов документ  

Индикаторът отчита степента на постигнатите резултати, изследвайки заложените 

и постигнати индикатори. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 3 

Източници на информация 

0 Няма разписани индикатори за изпълнение с 

описание на относителната им тежест. Не 

са постигнати никакви резултати. 

 Извадки от съдържанието 

на съответния документ 

 Текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи 

мониторинг на изпълнението на 

съответния документ 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/ план; 

1 Постигнатите резултати от 

осъществяването на стратегическия или 

планов документ съответстват до 29% от 

индикативната стойност на индикаторите 

за изпълнение. 

2 Постигнатите резултати от 

осъществяването на стратегическия или 

планов документ съответстват на 30% до 

59% от индикативната стойност на 

индикаторите за изпълнение. 

3 Постигнатите резултати от 

осъществяването на стратегическия или 

планов документ съответстват на  повече 

от 60% от индикативната стойност на 

индикаторите за изпълнение. 

 

2.3.4. Индикатор П3/И 4: Съответствие между установените потребности в 

аналитичната част на документа и заложените мерки  

Индикаторът отчита връзката между изведените проблеми и потребности и 

заложените мерки. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 4 

Източници на информация 

0 Установените потребности в 

аналитичната част не намират 

отражение в планираните мерки за 

реализиране. 

 Извадки от съдържанието на 

съответния документ; 

 Текущи доклади на групи/ 

комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на съответния 

документ; 

 Междинни или окончателни 

оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов документ; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план; 

1 Има идентифицирани потребности, но 

те не намират отражение в плана за 

действие. 

2 Има идентифицирани потребности и 

те частично са отразени в плана за 

действие и конкретни проекти. 

3 Има идентифицирани потребности и 

те изцяло са отразени в плана за 

действие и конкретни проекти. Към 

момента на оценката има реализирани 

проекти от плана за действие. 

 

2.3.5. Индикатор П3/И 5: Отразеност на местните приоритети в съответния 

стратегически/планов документ  

Индикаторът отчита до каква степен приоритетите и проблемите на местната 

общност намират отражение в съответния стратегически или планов документ под 

формата на конкретни цели, мерки за интервенции, проекти и инициативи.  

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 5 

Източници на информация 

0 Не са отразени местните приоритети и 

те не намират изражение в конкретни 

цели, мерки за интервенции, проекти и 

инициативи. 

 Извадки от съдържанието на 

съответния документ; 

 Текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 5 

Източници на информация 

1 Местните приоритети са 

идентифицирани и описани, но те не 

намират изражение в конкретните цели, 

мерки за интервенции, проекти и 

инициативи. 

мониторинг на изпълнението на 

съответния документ; 

 Междинни или окончателни 

оценки на стратегическия или 

планов документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план; 

2 Местните приоритети са 

идентифицирани и описани и намират 

изражение в конкретните цели на 

документа. 

3 Местните приоритети са 

идентифицирани и описани и намират 

изражение в конкретните цели, мерки, 

проекти и инициативи на документа. 

 

2.3.6. Индикатор П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата 

територия на общината 

Индикаторът отчита дали предвидените в стратегически/планов документ мерки 

за интервенции са разпределени равномерно на територията на общината или са 

съсредоточени в общинския център.  

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 6 

Източници на информация 

0 Няма разписани конкретни мерки за 

интервенции, проекти и инициативи. 

 Извадки от съдържанието на 

съответния документ; 

 Текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи мониторинг 

на изпълнението на съответния 

документ; 

 Междинни или окончателни 

1 Планираните конкретни мерки за 

интервенции, проекти и инициативи, 

обхващат само общинския център. 

2 Планираните конкретни мерки за 

интервенции, проекти и инициативи 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 6 

Източници на информация 

обхващат общинския център и само 

по-големите съставни кметства. 

оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов документ; 

 Справки за реализирани проекти 

и инициативи по съответната 

стратегия/програма/план и 

постигнатите резултати 

3 Планираните конкретни мерки за 

интервенции, проекти и инициативи, 

обхващат цялата общинска 

територия - общинския център и 

всички съставни кметства. 

 

2.3.7. Индикатор П3/И 7: Предсказуемост на многогодишната финансова рамка 

и бюджет на съответния стратегически/планов документ 

Индикаторът отчита финансовата обезпеченост на съответния 

стратегически/планов документ.  

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 7 

Източници на информация 

0 Няма разписан финансов план на 

конкретните мерки за интервенции, проекти 

и инициативи. В съответния 

стратегически/планов документ няма 

разписани конкретни мерки за интервенции, 

проекти и инициативи. 

 Извадки от съдържанието 

на съответния документ; 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов 

документ; 

 Решения на Общинския 

съвет за приемане на общинския 

бюджет за годината преди 

1 Има разписан план за действие с конкретни 

мерки за интервенции, проекти и 

инициативи, но те не са финансово 

остойностени. 

2 Има разписан финансов план на 

конкретните мерки за интервенции, проекти 

и инициативи по години. При изготвянето на 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 7 

Източници на информация 

годишните бюджети са планирани финансови 

ресурси за частично обезпечаване на 

съответния стратегически/планов документ 

или на конкретни проекти/инициативи по 

него, но в хода на неговото касово изпълнение 

не са платени. 

годината на отчитане на 

индикатора; 

 Справки за изпълнението 

на общинския бюджет за 

годината преди годината на 

отчитане на индикатора; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план и 

техните резултати 

3 Има разписан финансов план на 

конкретните мерки за интервенции, проекти 

и инициативи по години. При изготвянето на 

годишните бюджети са планирани финансови 

ресурси за частично обезпечаване на 

съответния стратегически/планов документ 

или на конкретни проекти/инициативи по 

него. 

 

2.3.8. Индикатор П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на 

съответния стратегически/планов документ 

Индикаторът отчита наличието и изпълнението на времевия график на 

съответния стратегически/планов документ.  

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 8 

Източници на информация 

0 Няма разписан времеви график за 

изпълнение на конкретните мерки за 

интервенции, проекти и инициативи. 

Няма разписани конкретни мерки за 

интервенции, проекти и инициативи. 

 Извадки от съдържанието на 

съответния документ 

 Междинни или окончателни 

оценки на стратегическия или 

планов документ; 

 Отчети за изпълнение на 

стратегическия или планов 

1 Има разписан времеви график за 

изпълнение на конкретните мерки за 

интервенции, проекти и инициативи, но 

той е общ и не се спазва към момента на 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на  

индикатор П3/И 8 

Източници на информация 

отчитането на индикатора. документ; 

 Решения на Общинския 

съвет за приемане на общинския 

бюджет за годината преди годината 

на отчитане на индикатора; 

 Справки за изпълнението на 

общинския бюджет за годината 

преди годината на отчитане на 

индикатора; 

 Справки за реализирани 

проекти и инициативи по 

съответната 

стратегия/програма/план и 

постигнатите резултати 

2 Има разписан времеви график за 

изпълнение на конкретните мерки за 

интервенции, проекти и инициативи, 

който се спазва. 

3 Има разписан времеви график за 

изпълнение на конкретните мерки за 

интервенции, проекти и инициативи, 

който стриктно се спазва. Постоянно се 

следи за неговото спазване и при 

отклонения се предприемат съответните 

действия за преодоляване на забавянето. 

 

2.4. Показател 4: Общо въздействие на съответния 

стратегически/планов документ  

 Описание на Показател 4: 

Показател 4 съдържа четири основни индикатора: 

 П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху 

икономическото развитие на общината  

 П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху 

социалното развитие на общината  

 П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху 

опазването на околната среда в общината. 

За отчитането на основните индикатори са разработени допълнителни 

индикатори към всеки от тях, като по този начин се извършва подробното 

изследване на въздействието на стратегическите и планови документи върху 
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икономическото и социално развитие на общината и опазването на околната 

среда. 

 

2.4.1. Индикатор П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху икономическото развитие на общината  

Индикаторът отчита степента на въздействие на  съответния стратегически/планов 

документ върху икономическото развитие на общината. Той съдържа 11 въпроса, 

като за отчитането му се използва общата оценка от всички въпроси. 

Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са: 

 Извадки от съдържанието на съответния документ; 

 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на съответния документ; 

 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ; 

 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответната стратегия/ 

програма/ план; 

 Справки от НСИ за икономическото състояние на общината за периода на 

мониторинга и оценката. 
 

 Индикатор П4/И 1.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху жизнеспособността на 

съществуващите производствени предприятия посредством:  

 забравяне или намаляване на достъпа до важни местни ресурси, използвани като 

суровини за производство;  

 повишаване на разходите за добиване на тези местни ресурси; 

 увеличаване транспортните разходи за суровини/продукция; 

 нарастване на разходите за ликвидиране на отпадъци/емисии към въздух, води? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.1 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 
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 Индикатор П4/И 1.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможното разширяване на 

производството, посредством ограничаване на земеползването или поставяне на 

ограничения върху фоновото замърсяване? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.2 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху съществуващата 

транспортна инфраструктура и планираните подобрения? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.3 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.4: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху наличността на работници с 

редки умения и биха ли предизвикали недостиг на местно ниво на такива работници? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.4 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху изграждането и поддръжката 

на инфраструктурата, необходима за икономическо развитие? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.5 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 
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3 не 

 Индикатор П4/И 1.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще възпрепятстват ли капитални инвестиции в промишлеността, 

селското стопанство и туризма? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.6 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.7: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще ограничат ли наличността и използването на земеделски земи за 

отглеждане на нови култури, увеличаване на площите за съществуващи култури и 

въвеждането на нови земеделски техники? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.7 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.8: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите на общината 

да привлича туристи? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.8 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.9: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите на общината 

да оползотворява природните си ресурси, например гори, води, лечебни растения и да 

подпомага икономическото си развитие? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.9 

0 да 
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1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.10: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки в 

стратегическия или планов документ; да се предвидят мерки или да се приложат 

мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателното въздействие върху 

потенциалните възможности за икономическото развитие? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.10 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 1.11: Имат ли някои от предвидените мерки в стратегическия или 

планов документ въздействие извън границите на общината? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.11 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

  

2.4.2. Индикатор П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху социалното развитие на общината  

Индикаторът отчита степента на въздействие на  съответния стратегически/планов 

документ върху социалното развитие на общината. Той съдържа 8 въпроса, като за 

отчитането му се използва общата оценка от всички въпроси. 

Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са: 

 Извадки от съдържанието на съответния документ; 

 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на съответния документ; 

 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ; 
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 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответната 

стратегия/програма/план; 

 Справки от НСИ за състоянието на социалната сфера в общината за 

периода на мониторинга и оценката. 

 Индикатор П4/И 2.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли положително въздействие върху някоя или всички от 

следните групи: възрастните хора и пенсионерите, хора с увреждания, деца и младежи? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.1 

0 не  

1 по-скоро не 

2 по-скоро да 

3 да 

 Индикатор П4/И 2.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите и условията 

за образование и обучение, достъп за всички граждани? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.2 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 2.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху местата за отдих и почивка 

(обществени пространства, зелени зони и др.)? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.3 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 2.4: Комулативният ефект от всички мерки в стратегическия или 

планов документ в еднаква степен ли ще се отрази на всички населени места в 

общината или е насочен предимно към общинския център? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.4 
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0 не  

1 по-скоро не 

2 по-скоро да 

3 да 

 Индикатор П4/И 2.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли положително въздействие върху етническите малцинства в 

общината? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.5 

0 не  

1 по-скоро не 

2 по-скоро да 

3 да 

 Индикатор П4/И 2.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху етническите малцинства в 

общината? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.6 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 2.7: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки в 

стратегическия или планов документ? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.7 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 2.8: Очаква ли се някои от предвидените мерки в стратегическия 

или планов документ да имат въздействие извън границите на общината? Обсъждани 

ли са тези мерки с потенциално засегнатите общини? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.8 

0 да 
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1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 

2.4.3. Индикатор П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху опазването на околната среда в общината  

Индикаторът отчита степента на въздействие на  съответния стратегически/планов 

документ върху околната среда в общината. Той съдържа 9 въпроса, като за 

отчитането му се използва общата оценка от всички въпроси. 

Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са: 

 Извадки от съдържанието на съответния документ; 

 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на съответния документ; 

 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов 

документ; 

 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ; 

 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответната 

стратегия/програма/план; 

 Справки от НЦООС за състоянието и качеството на околната среда в 

общината за периода на мониторинга и оценката. 

 

 Индикатор П4/И 3.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху компонентите на околната 

среда (води, почви, атмосфера, природни ресурси, биологично разнообразие) и 

протичащите в тях естествени процеси? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.1 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху съществуващите (или 

предложени) защитени територии? 
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Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.2 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху редки или застрашени видове? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.3 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.4: Комулативният ефект от всички мерки в стратегическия или 

планов документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху качеството на 

околната среда и човешкото здраве? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.4 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите за отдих, 

туризъм и рекреация (паркове, зелени площи, специализирана инфраструктура)? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.5 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще доведат ли до повишаване използването на възстановими природни 

ресурси като: дървесина, гъби, диви плодове и лечебни растения; повърхностни и 

подпочвени води; земеделски земи? 
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Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.6 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.7: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще намалят ли възможностите за устойчиво и равноправно използване на 

природните ресурси (така че всички социални групи да имат достъп до тях и 

скоростта на тяхното използване да не надвишава скоростта на естественото им 

възпроизводство)? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.7 

0 да 

1 по-скоро да 

2 по-скоро не 

3 не 

 Индикатор П4/И 3.8: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов 

документ ще окажат ли въздействие за подобряване качеството на околната среда и 

решаването на съществуващи екологични проблеми в общината (например намаляване 

на замърсявания, повишаване на енергийната ефективност, изграждане на възобновяеми 

енергийни източници, опазване на биоразнообразието, намаляване на ерозията и др.)? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.8 

0 не  

1 по-скоро не 

2 по-скоро да 

3 да 

 Индикатор П4/И 3.9: Очаква ли се някои от предвидените мерки в стратегическия 

или планов документ да имат въздействие върху околната среда (например влошено 

качество на въздуха, замърсяване на почви, повърхностни и подпочвени води, др.) извън 

границите на общината? Обсъждали ли сте тези мерки с потенциално засегнатите 

общини? 

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.9 

0 да 

1 по-скоро да 
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2 по-скоро не 

3 не 

 

 

2.5. Показател 5: Ефективност и ефикасност на 

политиките  

 Описание на Показател 5: 

Показателят има за цел да провери: 

 Резултатите отговарят ли на цели, по които е постигнат обществен 

консенсус. 

 Постигната ли е максималната възможна полза при определените налични 

ресурси. 

 Системите за управление на изпълнението спомагат ли за оценка и 

повишаване на ефикасността и ефектите от нейното осъществяване. 

 Редовно ли се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението. 

 

2.5.1. Индикатор П5/И1: Постигнатите резултати от изпълнението на 

съответния стратегически/планов документ водят до постигане на 

поставените цели в него  

Индикаторът отчита какъв процент от заложените проекти за реализация в 

годишния план (програма) на съответния стратегически/планов документ (има се 

предвид годината, предхождаща оценката) съответстват на времевия график за 

тяхното планирано изпълнение и постигнатите резултати отговорят на 

поставените цели. 

Индикаторът показва доколко процесът на планиране е реалистичен и 

ориентиран към постигане на заложените цели. Това е и индикатор за волята и 

амбицията на общинското ръководство за водене на последователна и 

предсказуема политика на развитие, формулирана в консенсус с местните жители. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П5/И1 

Източници на информация 

0 няма приет план (програма) или няма 

реализирани проекти от годишния план 

(програма) 

 Годишен план (програма) 

за изпълнение 

 Отчети за изпълнението 

на годишния план(програма); 

 Доклади за оценка на 

изпълнението на съответния 

документ; 

 Текущи доклади на групи/ 

комисии, извършващи 

мониторинг на изпълнението на 

съответния документ 

1 до 30% от планираните проекти са 

започнати и/или изпълнени през 

разглежданата година 

2 от 31% до 65% от планираните проекти са 

започнати и/или изпълнени през 

разглежданата година 

3 над 65% от планираните проекти са 

започнати и/или изпълнени през 

разглежданата година 

 

2.5.2. Индикатор П5/И2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел 

усъвършенстване на съответния стратегически/планов документ  

Индикаторът отчита какъв процент от изпълняваните проекти, мерки и 

инициативи по стратегическия или планов документ са обхванати от система за 

контрол и наблюдение. 

Индикаторът показва в каква степен ръководството на общината следи 

едновременно за вложените ресурси в изпълняваните проекти, мерки и 

инициативи, така че непрекъснато да подобрява ефективността и ефикасността на 

съответните политики. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П5/И2 

Източници на информация 

0 няма въведени системи  Процедури за контрол и наблюдение 

изпълнението на проекти, мерки и 

инициативи; 1 до 50% от изпълняваните 

проекти, мерки и инициативи са 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П5/И2 

Източници на информация 

обхванати от система за 

контрол и наблюдение 

 Инструкции за прилагане на 

процедурите; 

 Протоколи и текущи доклади на 

групи/комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на съответния документ; 

 Междинни или окончателни оценки на 

съответния документ; 

 Отчети за изпълнение на съответния 

документ; 

 Експертни препоръки за подобряване на 

съответния документ; 

 Справки за реализирани проекти и 

инициативи по съответния документ. 

2 от 51% до 80% от 

изпълняваните проекти, мерки 

и инициативи са обхванати от 

система за контрол и 

наблюдение и са предприети 

коригиращи действия 

3 над 80% от изпълняваните 

проекти, мерки и инициативи са 

обхванати от система за 

контрол и наблюдение и са 

предприети коригиращи 

действия за подобряване 

 

 

2.6. Показател 6: Финансово управление 

 Описание на Показател 6: 

При формирането и изпълнението на местни публични секторни политики 

трябва да се отчита връзката разходи – ползи. Местните власти следва да търсят 

фискална еквивалентност – публичните услуги да се предоставят на такава цена, 

колкото данъци и такси са склонни да платят потребителите и ползите от 

публичните блага да съвпадат с разходите им. Следи се за целесъобразност при 

финансовото управление на стратегическия или планов документ. Подготвят се 

многогодишен финансов план с широко обществено обсъждане. Местната власт 

използва механизмите и възможностите за допълващо финансиране на мерки, 

проекти и инициативи по секторната стратегия/програма. В тази връзка 

настоящият показател има цел да провери дали финансовото управление е добро. 
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2.6.1. Индикатор П6/И1: Всички общински разходи са планирани и осигурени с 

бюджетни кредити  

Индикаторът отчита дела на просрочените задължения (над 60 дни от възникване 

на задължението за плащане) от общия бюджет на общината към 31 декември на 

последната отчетена година за проекти по стратегическия или планов документ. 

Индикаторът показва доколко общинското ръководство спазва строга фискална 

дисциплина по отношение разходването на публични финанси за проекти по 

стратегическия или планов документ и генерира бюджетни дефицити от това. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П6/И1 

Източници на 

информация 

0 над 31% е делът на неразплатените задължения 

по проекти, част от съответния 

стратегически или планов документ 

 Месечни отчети за 

касовото изпълнение на 

бюджета на общината 

 Текущи справки за 

неразплатени разходи по 

проекти, част от съответния 

документ; 

 Изпълнителни листове 

за влезли в сила съдебни 

решения, относно задължения 

по проекти, част от 

съответния документ 

1 от 16% до 30% е делът на неразплатените 

задължения по проекти, част от съответния 

стратегически или планов документ 

2 от 1% до 15% е делът на неразплатените 

задължения по проекти, част от съответния 

стратегически или планов документ 

3 няма неразплатени задължения по проекти, 

част от съответния стратегически или планов 

документ 

 

2.6.2. Индикатор П6/И2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на 

съответния стратегически/планов документ  

Индикаторът отчита дела на допълващото финансиране при изпълнението на 

преките разходи по стратегическия или планов документ за последната отчетена 

година. 

Индикаторът показва доколко се търси допълващо финансиране по различни 

оперативни, правителствени и други донорски програми от общинското 
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ръководство, за осъществяването на проекти и мерки от стратегическия или 

планов документ. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П6/И2 

Източници на 

информация 

0 не се използва допълващо финансиране за 

осъществяване на проектите по съответния 

стратегически или планов документ 

 Месечни отчети за 

касовото изпълнение на 

бюджета на общината 

 Текущи справки за 

неразплатени разходи по 

проекти, част от 

съответния документ; 

 Справки за 

реализираните проекти по 

стратегическия или планов 

документ и източниците за 

тяхното финансиране 

1 от 1% до 15% е делът на допълващото 

финансиране на проектите, част от съответния 

стратегически или планов документ 

2 от 15% до 30% е делът на допълващото 

финансиране на проектите, част от съответния 

стратегически или планов документ 

3 над 31% е делът на допълващото финансиране на 

проектите, част от съответния стратегически 

или планов документ 

 

2.6.3. Индикатор П6/И3: Въведени са системи за финансово управление и 

контрол (СФУК)  

Индикаторът отчита процента от задължителните елементи на СФУК, съгласно 

методическите насоки на МФ, които са внедрени в общината. 

Индикаторът показва до каква степен общинската администрация управлява 

средствата така, че да осигури постигането на целите на организацията и да 

гарантира опазването на публичните интереси. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П6/И3 

Източници на 

информация 

0 не са въведени СФУК  Всички 

разписани правила, 

процедури, механизми 1 не са въведени 20% или повече от задължителните 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П6/И3 

Източници на 

информация 

елементи на СФУК от СФУК; 

 Други 

източници по преценка 

на общината 

2 не са въведени между 1% и 20% от задължителните 

елементи на СФУК 

3 въведени са над 90% от задължителните елементи на 

СФУК 

 

 

2.7. Показател 7: Откритост, прозрачност и публичност 

 Описание на Показател 7: 

Настоящият показател има за цел да изясни дали: 

 решенията относно стратегическия или планов документ се вземат и се 

привеждат в сила в съответствие с установените правила и норми; 

 съществува публичен достъп до цялата информация относно 

стратегическия или планов документ и до нея има достъп в официалния 

интернет сайт на общината; 

 има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, 

приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и 

изпълнените проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените 

ресурси и др., относно реализацията на стратегическия или планов 

документ, който дава възможност да се следи ефективно и да се допринася 

за работата на местните власти; 

 формираните политики, конкретни насоки за развитие, мерки, дейности, 

проекти и инициативи в рамките на стратегическия или планов документ са 

подложени на публично обсъждане, с цел гарантиране на обществена 

подкрепа, постигане на консенсус и защита интересите на местната 

общност. 
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2.7.1. Индикатор П7/И1: Дейността на Общинския съвет по отношение на 

съответния стратегически/планов документ е открита и прозрачна за 

гражданите  

Индикаторът показва степента на откритост и прозрачност на работата на 

общинските съветници и Общинския съвет като цяло по отношение на 

стратегическия или планов документ и тяхното желание за консултации с 

гражданите. 

Разглежда се достъпът до информация относно дейността на Общинския съвет по 

отношение на стратегическия или планов документ; наличието на информация за 

решенията на Общинския съвет и на постоянните комисии към него по 

отношение на стратегическия или планов документ; наличието на установен начин 

за връзка на гражданите с общинските съветници и Общинския съвет като цяло по 

въпроси, касаещи стратегическия или планов документ. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И1 

Източници на 

информация 

0 Обществеността няма достъп до информация 

относно дейността на Общинския съвет по 

отношение на секторната стратегия/програма. 

Решенията на Общинския съвет и на постоянните 

комисии към него по отношение на стратегическия или 

планов документ не са достъпни до широката 

общественост. Липсва установен начин за връзка на 

гражданите с общинските съветници и Общинския 

съвет като цяло по въпроси, касаещи стратегическия 

или планов документ. 

 Справка за 

взетите решения от 

Общинския съвет, 

касаещи 

стратегическия или 

планов документ за 

съответния период; 

 Справка за 

източниците на 

достъп до приетите 

решения от 

Общинския съвет, 

касаещи 

стратегическия или 

планов документ; 

 Справка за 

проведени обществени 

обсъждания или 

1 Обществеността има достъп до информация 

относно дейността на Общинския съвет по 

отношение на стратегическия или планов документ. 

Решенията на Общинския съвет и на постоянните 

комисии към него по отношение на стратегическия или 

планов документ не са публикувани, но могат да се 

получат по реда на Закона за достъп да обществена 

информация. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И1 

Източници на 

информация 

2 Обществеността има достъп до информация 

относно дейността на Общинския съвет по 

отношение на секторната стратегия/програма. 

Решенията на Общинския съвет и на постоянните 

комисии към него по отношение на стратегическия или 

планов документ и достъпни до широката 

общественост. Няма установен начин за връзка на 

гражданите с общинските съветници и Общинския 

съвет като цяло по въпроси, касаещи стратегическия 

или планов документ. 

проучвания на 

общественото мнение 

по въпроси, касаещи 

стратегическия или 

планов документ, 

инициирани от 

Общинския съвети или 

някоя от постоянните 

комисии към него. 

 Справка на 

изказванията на 

граждани на редовни 

сесии на Общинския 

съвет по въпроси на 

стратегическия или 

планов документ за 

период от две години 

преди датата на 

оценката. 

3 Обществеността има достъп до информация 

относно дейността на Общинския съвет по 

отношение на стратегически или планов документ. 

Решенията на Общинския съвет и на постоянните 

комисии към него по отношение на стратегически или 

планов документ са публични и достъпни до 

широката общественост. Има установен начин за 

връзка на гражданите с общинските съветници и 

Общинския съвет като цяло по въпроси, касаещи 

стратегически или планов документ. 

 

2.7.2. Индикатор П7/И2: Въведена ясна процедура за достъп до обществена 

информация за съответния стратегически/планов документ  

Индикаторът показва желанието от страна на местната власт гражданите й да 

бъдат информирани; откритостта и степента на изпълнение на част от 

изискванията на Закона за достъп до обществена информация, както и готовността 

на общинска администрация да приема и отговаря на запитвания по Закона за 

достъп до обществена информация. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И2 

Източници на информация 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

76 | С т р .  

 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И2 

Източници на информация 

0 Документът не е достъпен в интернет. 

Общината не разполага с процедурни правила 

за достъп до обществената информация. 

 Официалната интернет 

страница на общината, където 

е публикувана стратегията/ 

програма, правилата за достъп 

до публична информация, както 

и контакти с определеното 

длъжностно лице, което 

отговаря пряко за 

предоставянето на обществена 

информация; 

 Справка с интернет 

адреси на които е публикуван 

стратегическия или планов 

документ; 

 Заповед за приемане на 

процедурни правила за достъп до 

обществена информация. 

 Заповед за определяне на 

длъжностно лице от общинска 

администрация, което отговаря 

пряко за предоставянето на 

обществена информация. 

1 Документът не е достъпен в интернет, само 

в хартиен формат след поискване по Закона за 

достъп до обществената информация. 

Общината е въвела процедурни правила за 

достъп до обществената информация. 

2 Документът е достъпен в интернет, но са 

публикувани отделни негови съставни 

елементи, но не и документа като цяло. 

Общината е въвела процедурни правила за 

достъп до обществената информация и е 

определено длъжностно лице, отговарящо за 

обработване на заявленията за достъп до 

обществена информация. 

3 Документът е достъпен в интернет в 

неговото пълно съдържание и приложения. 

Общината е въвела процедурни правила за 

достъп до обществената информация и е 

определено длъжностно лице, отговарящо за 

обработване на заявленията за достъп до 

обществена информация. Заявления могат да 

бъдат подавани и по електронен път. 

 

2.7.3. Индикатор П7/И3: Съществува достъпна информация за годишните 

отчети за напредъка по съответния стратегически/планов документ, 

регистър/и за подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи, за 

обявените и проведени обществени поръчки, търгове и конкурси по нея  

Индикаторът показва дали годишните отчети за напредъка по съответния 

стратегически/планов документ, регистър/и за подготвените и изпълнени проекти, 
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мерки и инициативи, за обявените и проведени обществени поръчки, търгове и 

конкурси по него. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И3 

Източници на 

информация 

0 Няма осигурен публичен достъп до информация за 

взетите решения, приложените политики, 

постигнатите резултати, изготвените и изпълнените 

проекти, осъществените мерки и инициативи, 

вложените ресурси, проведените обществени поръчки и 

др., относно реализацията на съответния 

стратегически/планов документ. Не се публикуват и 

оповестяват годишните отчети за напредъка по 

съответния стратегически/планов документ. Не се 

поддържа регистър за подготвените и изпълнени 

проекти, мерки и инициативи.  

 Публикации, 

репортажи, 

информационни 

съобщения и др., 

относно взети 

решения, приложените 

политики, 

постигнатите 

резултати, 

изготвените и 

изпълнени проекти, 

осъществените мерки 

и инициативи, 

вложените ресурси, 

проведените 

обществени поръчки и 

др., относно 

реализацията на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Справки за броя 

на изпратените 

прессъобщения до 

медии, с информация за 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Справки от 

регистъра на 

изготвените и 

изпълнените проекти 

1 Публикува се в медиите и на официалната интернет 

страница на общината информация за взетите 

решения, приложените политики, постигнатите 

резултати, изготвените и изпълнените проекти, 

осъществените мерки и инициативи, вложените 

ресурси, проведените обществени поръчки и др., 

относно реализацията на съответния стратегически/ 

планов документ. Не се поддържа регистър за 

подготвените и изпълнени проекти, мерки и 

инициативи. Има общ регистър за обявените 

обществени поръчки и сключените договори. Медии 

присъстват само на публичните отчети за 

изпълнение на съответния стратегически/ планов 

документ. 

2 Публикуват се в медиите и на официалната интернет 

страница на общината информация за взетите 

решения, приложените политики, постигнатите 

резултати, изготвените и изпълнените проекти, 

осъществените мерки и инициативи, вложените 

ресурси, проведените обществени поръчки и др., 

относно реализацията на съответния 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И3 

Източници на 

информация 

стратегически/планов документ. Поддържа се 

публичен регистър за подготвените и изпълнени 

проекти, мерки и инициативи по съответния 

стратегически/планов документ. Има регистър за 

обявените обществени поръчки и регистър за 

сключените договори. Медии присъстват на 

публичните отчети за изпълнение на съответния 

стратегически/планов документ и на някои от 

процедурите по обществени поръчки. 

по съответния 

стратегически/ планов 

документ; 

 Справки от 

регистъра на 

обществените поръчки 

за броя на проведените 

процедури при избор на 

изпълнители на 

дейности и мерки по 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Покани до 

медии за участие в 

публични обсъждания, 

отчитане на 

извършена работа, 

отваряне на оферти по 

обществени поръчки 

имащи отношение към 

съответния 

стратегически/планов 

документ. 

3 Публикуват се в медиите и на официалната интернет 

страница на общината информация за взетите 

решения, приложените политики, постигнатите 

резултати, изготвените и изпълнените проекти, 

осъществените мерки и инициативи, вложените 

ресурси, проведените обществени поръчки и др., 

относно реализацията на съответния 

стратегически/планов документ. Поддържа се 

публичен регистър за подготвените и изпълнени 

проекти, мерки и инициативи по съответния 

стратегически/планов документ, включително и в 

електронен формат. Има регистър за обявените 

обществени поръчки и регистър за сключените 

договори. Медии присъстват и отразяват публичните 

отчети за изпълнение на съответния 

стратегически/планов документ и на процедурите по 

обществени поръчки. 

 

2.7.4. Индикатор П7/И4: Съществуват практики за публично обсъждане на 

съответния стратегически/планов документ, както и на политики, насоки за 

развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в нейния обхват  

Индикаторът показва доколко формирането, изпълнението и актуализацията на 

политики, стратегически и планови документи се извършва по ясни, предвидими 

и прозрачни правила и критерии, и се отчитат обществените потребности. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П7/И4 

Източници на 

информация 

0 Стратегическият или планов документ, както и 

свързаните с него политики, насоки за развитие, мерки, 

дейности, проекти и инициативи не са подлагани на 

публично обсъждане. 

 Покани за 

провеждане на 

публични обсъждания 

на съответния 

стратегически/ планов 

документ; 

 Публикации от 

проведени публични 

обсъждания на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Протоколи от 

проведени публични 

обсъждания на 

съответния 

стратегически/ планов 

документ. 

1 Стратегическият или планов документ е подложен на 

публично обсъждане, във връзка с удовлетворяване на 

изрично изискване на нормативен документ. 

2 Стратегическият или планов документ е подложен на 

публично обсъждане, включително и при неговото 

актуализиране. 

3 Стратегическият или планов документ, както и 

актуализацията му и свързаните с него политики, 

насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и 

инициативи са подложени на публично обсъждане. За 

получаване на по-пълна представа на общественото 

мнение са проведени анкетни допитвания сред 

гражданството на общината. 

 

2.8. Показател 8: Мониторинг и отчетност 

 Описание на Показател 8: 

Общината носи отговорност за ефективността и ефикасността от изпълнението на 

съответния стратегически/планов документ. 

Мониторингът се осъществява посредством подготовката и проверката на 

различните видове доклади. Информацията се базира на подробно разписваните 

индикатори и процедури за вътрешен мониторинг в съответния 

стратегически/планов документ. Получените данни от наблюдението дават 

сведения за напредъка в изпълнението на съответния стратегически/планов 

документ; за налични проблеми; за необходимостта от извършване на корективни 

мерки; за оптимизиране на използваните ресурси; за предотвратяване на 

нередности и други. 
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2.8.1. Индикатор П8/И1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на 

съответния стратегически/планов документ  

Индикаторът показва колко често ръководният орган на общината се отчита пред 

гражданите за предприетите решения за изпълнение на съответния 

стратегически/планов документ, търси тяхното мнение, проучва техните интереси, 

с цел тяхното по-качествено удовлетворяване. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П8/И1 

Източници на 

информация 

0 Ръководството на общината не провежда срещи с 

гражданите, на които правят отчет за изпълнение 

на стратегическия или планов документ. 

 Покани за срещи 

отправени по различни 

канали; 

 Протоколи от 

срещи с гражданите; 

 Отчети за 

дейността на кмета; 

 Графици на 

посещения в кметствата; 

 Годишна програма 

за изпълнение на 

съответния 

стратегически/ планов 

документ; 

 Годишна програма 

на управление на кмета; 

 Други документи 

по преценка на общината 

1 Ръководството на общината провежда срещи с 

гражданите само в общинския център, на които 

правят отчет за изпълнение на стратегическия или 

планов документ. 

2 Ръководството на общината провежда 

организирани срещи с гражданите във всички 

съставни кметства на общината поне веднъж 

годишно, на които правят отчет за изпълнение на 

стратегическия или планов документ. 

3 Ръководството на общината провежда 

организирани срещи с гражданите във всички 

съставни кметства на общината повече от един 

път годишно, на които дават информация за 

напредъка на стратегическия или планов документ, 

приема проблемите и препоръките на гражданите и 

отчита тяхното изпълнение на следващи срещи. 
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2.8.2. Индикатор П8/И2: Налична и достъпна информация за текущи и 

приключени проекти на общината по съответния стратегически/планов 

документ 

Индикаторът показва доколко звената в местната администрация се отчитат пред 

гражданите за качеството на своите действия по изпълнение на секторната 

стратегия/програма, доколко поставените в нея цели са постигнати и всеки 

заинтересован има възможност да се информира за тях. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П8/И2 

Източници на 

информация 

0 Общината няма официална интернет страница или 

на нея няма информация за текущи и приключени 

проекти. 

 Наличието на 

секция на съответния 

сайт на общината; 

 Публичен 

регистър на 

проектите в 

общината; 

 Обявена 

информация на 

специализирани табла 

в общината, 

специализирани 

брошури, листовки и 

др. материали; 

 Публикации 

1 Общината има специализирана секция на 

официалната си интернет страница за текущи и 

приключени проекти, но информацията е непълна или 

неактуална. 

2 Общината има специализирана секция на 

официалната си интернет страница за текущи и 

приключени проекти и информацията е пълна или 

актуална. 

3 Общината има специализирана секция на 

официалната си интернет страница за текущи и 

приключени проекти и информацията е пълна или 

актуална, има форми за задаване на въпроси, на които 

се отговаря систематично, използват се и други 

канали за отчитане на резултатите от изпълнените 

проекти. 
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2.8.3. Индикатор П8/И3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно 

Осигуряването от страна на местната власт на достъпност до актуални публични 

регистри е мярка както за осигуряването на прозрачност, така и за отчетност на 

дейността на администрацията. В регистрите се съдържат данни, които носят 

информация за действия или бездействия на овластените лица и в този смисъл те 

осигуряват отчетни данни за изпълненото от органа на местното самоуправление и 

на изпълнителните органи на територията на общината. 

Индикаторът показва дали има осигурен достъп до регистри, които осигуряват 

информация за дейността на органите на властта. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П8/И3 

Източници на 

информация 

0 Общината няма регистър на обществените поръчки.  Публикува

н регистър на 

интернет 

страницата на 

общината; 

 Осигурен 

свободен достъп 

до информация 

по определен ред и 

други 

1 Общината няма регистър, който дублира реквизитите на 

регистъра на Агенцията за обществени поръчки. 

2 Общината има регистър, който съдържа актуална 

информация относно всички етапи на провеждане на 

обществената поръчка и резултатите от нея. 

3 Общината има регистър, който съдържа актуална 

информация относно всички етапи на провеждане на 

обществената поръчка и резултатите от нея. 

Информацията е достъпна и чрез онлайн регистър на 

обществените поръчки. 

 

2.8.4. Индикатор П8/И4: Активност на гражданите при провеждане на публични 

обсъждания на съответния стратегически/планов документ 

Индикаторът показва дали общината полага достатъчно и систематични усилия 

по организиране участието на гражданите в публични обсъждания на секторните 

политики. Трябва да се оцени доколко организираните обсъждания са формални 

и са само за спазване изискванията на законите или се търси приносът на 
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гражданите във формулирането на местни политики и проекти за решения. 

Мобилизирането на гражданския интерес изисква продължителна и целенасочена 

работа, която трябва да се провежда от местните администрации не само 

кампанийно. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П8/И4 

Източници на 

информация 

0 Общината не провежда обществени обсъждания на 

съответния стратегически/планов документ. 

 Покани за 

публични обсъждания, 

относно съответния 

стратегически/планов 

документ в преса и 

електронни медии; 

 Списъци с 

участници в 

обсъждания на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Протоколи от 

обсъждания на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Предложения, 

направени по време на 

обсъждания на 

съответния 

стратегически/планов 

документ и други 

1 Общината провежда изискващите се в отделните 

закони, публични обсъждания на съответния 

стратегически/планов документ като информира 

гражданите за мястото, деня и часа на срещата, чрез 

обява на входа на общината. 

2 Общината провежда изискващите се в отделните 

закони, публични обсъждания на съответния 

стратегически/планов документ като информира 

гражданите за дневния ред, мястото, деня и часа на 

срещата, чрез кампания по местните средства за 

масова информация, подготвя предварително 

информационни материали, които се раздават на 

публични места. 

3 Общината организира и провежда публични 

обсъждания на съответния стратегически/планов 

документ дори да не са изискани от закона. Общината 

информира гражданите за дневния ред, мястото, деня 

и часа на срещата, чрез кампания по местните 

средства за масова информация и персонални писма до 

активни граждани и групи. Подготвя предварително 

информационни материали на разбираем/достъпен 

език, които се раздават на публични места. 

 

2.9. Показател 9: Устойчивост 

 Описание на Показател 9: 
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Показател 9 определя до каква степен промените в резултат на изпълнението на 

мерки, проекти и инициативи в рамките на стратегически/планов документ могат 

да се запазят след приключване на изпълнението му и имат потенциал за трайно 

въздействие. 

 

2.9.1. Индикатор П9/И1: Устойчивост на съответния стратегически/планов 

документ  

Индикаторът показва до каква степен може да се очаква, че положителните 

промени в резултат на изпълнението стратегическия/планов документ ще траят и 

след като той бъде изпълнен. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П9/И1 

Източници на 

информация 

0 не са предвидени за изпълнение конкретни мерки, 

проекти и инициативи 

 Извадки от 

съдържанието на 

съответния 

стратегически/планов 

документ в частта „План 

за действие”; 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Отчети за 

изпълнение на съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Справки за 

реализирани проекти и 

инициативи по съответния 

стратегически/планов 

документ 

1 Подробно са описани конкретни мерки, проекти и 

инициативи. Към момента на мониторинга или 

оценката са изпълнени от 5% до 20% от тях, 

носят положителни ползи за гражданите на 

общината и постигнатите резултати са запазени. 

2 Подробно са описани конкретни мерки, проекти и 

инициативи. Към момента на оценката са 

изпълнени от 21 до 60% от тях, носят 

положителни ползи за гражданите на общината и 

постигнатите резултати са запазени. 

3 Подробно са описани конкретни мерки, проекти и 

инициативи. Към момента на оценката са 

изпълнени над 61% от тях, носят положителни 

ползи за гражданите на общината и 

постигнатите резултати са запазени. Ефектите и 

ползите от реализацията на конкретните мерки, 

проекти и инициативи могат да бъдат надградени 

с бъдеща актуализация на документа или нови 

местни политики. 
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2.9.2. Индикатор П9/И2: Прилагане на принципите на равенство между 

половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и опазване на 

околната среда  

Индикаторът показва до каква степен, как се спазват и как се гарантират 

принципите на равенство между половете и отсъствие на дискриминация, 

устойчиво развитие и опазване на околната среда. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П9/И2 

Източници на 

информация 

0 Стратегическият/планов документ не е съобразен с 

принципите на равенство между половете и 

отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и 

опазване на околната среда и не са предвидени мерки 

за тяхното прилагане. 

 Извадки от 

съдържанието на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Отчети за 

изпълнение на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Справки за 

реализирани проекти и 

инициативи по 

съответния 

стратегически/планов 

документ и мерките за 

спазване на принципите 

за равенство между 

половете и отсъствие на 

дискриминация, 

устойчиво развитие и 

опазване на околната 

1 В стратегическия/планов документ само са описани 

принципите на равенство между половете и 

отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и 

опазване на околната среда, но не са предвидени 

мерки за тяхното прилагане. 

2 Стратегическият/планов документ е съобразен с 

принципите на равенство между половете и 

отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и 

опазване на околната среда, предвидени са конкретни 

мерки за тяхното прилагане, като са реализирани 

част от тях към момента на извършване на 

мониторинга или оценката. 

3 Стратегическият/планов документ е съобразен с 

принципите на равенство между половете и 

отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и 

опазване на околната среда, предвидени са конкретни 

мерки за тяхното прилагане, като са реализирани 

част от тях към момента на мониторинга или 

оценката. Във всички реализирани проекти по 

съответния стратегически/планов документ има 

изпълнени действия, водещи до отсъствие на 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П9/И2 

Източници на 

информация 

дискриминация, устойчиво развитие и опазване на 

околната среда. 

среда 

 

2.9.3. Индикатор П9/И3: Институционален и административен капацитет  

Индикаторът отчита наличието на достатъчен административен капацитет и 

компетентност на общинската администрация за изпълнение на съответния 

стратегически или планов документ. 

Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П9/И3 

Източници на 

информация 

0 В общинската администрация няма определен/и 

служител/и или административни звена, които да 

отговарят за изпълнението, наблюдението, 

отчитането и актуализирането на съответния 

стратегически или планов документ. 

 Извадки от 

съдържанието на 

съответния 

стратегически/планов 

документ в частта 

„Структура на 

управление и изпълнение”; 

 Междинни или 

окончателни оценки на 

съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Отчети за 

изпълнение на съответния 

стратегически/планов 

документ; 

 Справка за 

числеността на персонала 

и структурата на 

1 В стратегическия/планов документ има описание на 

всички отговорни административни звена за 

изпълнението, наблюдението, отчитането и 

актуализирането му. Разпределението на 

задълженията и отговорностите на звената не са 

разписани в индивидуален административен акт. 

2 В общинската администрация няма определен/и 

служител/и или административни звена, които да 

отговарят за изпълнението, наблюдението, 

отчитането и актуализирането на съответния 

стратегически или планов документ. Тези им 

задължения и отговорности са описани в нарочна 

заповед на кмета на общината и длъжностните им 

характеристики. 
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Скала 

за 

оценка 

Критерии за оценка на 

индикатор П9/И3 

Източници на 

информация 

3 В общинската администрация няма определен/и 

служител/и или административни звена, които да 

отговарят за изпълнението, наблюдението, 

отчитането и актуализирането на съответния 

стратегически или планов документ. Тези им 

задължения и отговорности са описани в нарочна 

заповед на кмета на общината и длъжностните им 

характеристики. Съществува механизъм за 

създаване на гъвкави екипи при необходимост. 

Служителите, ангажирани със съответния 

стратегически или планов документ са обучени в 

областта на стратегическото планиране и 

формирането на политики. 

общинската 

администрация 

 Справка за това 

каква част от екипите за 

управление на проектите, 

част от стратегическия 

или планов документ са 

съставени от служители 

на общинската 

администрация и каква 

част са от външни 

(привлечени) експерти 

 

3. Отчитане и оценка на резултатите  

Начинът на отчитане на резултатите в настоящите правила за мониторинг, 

контрол и последваща оценка се основава на оценката на разработената система от 

показатели и индикатори, чрез която се осъществяват мониторинг и оценка на 

ключови цели, политики и програми. Използването на настоящата система има 

няколко важни положителни функции: 

 подпомагане на стратегическото планиране, разработването и 

усъвършенстването на общинските политики и стратегии и програми; 

 измерване степента на реализация на общинските политики и стратегии и 

програми и постигането на ключови обществени цели; 

 оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на 

общинската администрация при реализацията на общинските политики и 

стратегии и програми; 

 осигуряване на прозрачност за работата на общинската администрация 

и реализиране принципите и практиките на доброто управление; 

 проследяване на напредъка в развитието на важни обществени сфери, въз 

основа на обективни, достоверни и надеждни емпирични данни. 
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За да се прецени до каква степен са постигнати целите на политиките и 

стратегиите/програмите, задължително условие е те да са формулирани по начин, 

който позволява реалистичното им наблюдение и оценка. В тази връзка, за да бъде 

максимално реалистичен и обективен процесът на мониторинг и оценка по 

настоящите правила, наблюдаваният или оценяван стратегически или планов 

документ трябва да съдържа ясно формулирани стратегически цели, които се 

трансформират в очаквани резултати и измерими ключови индикатори, на базата 

на които се отчитат показателите и индикаторите в настоящата система за 

мониторинг, контрол и оценка на общинските политики за устойчиво развитие. 

 

 

 

3.1.  Отчитане на резултатите 

Отчитането на резултатите се извършва на четири нива и включва следните 

стъпки: 

 Отчитане на ниво „Индикатор“ 

1. Оценка на индикатора. Отчитане на стойността на всеки от индикаторите, 

описани в т. 2 на Част V  по четири степенната скала (от 0 до 3). В зависимост 

от степента на изпълнение на индикаторите, всеки от тях може да получи 

оценка 0, 1, 2 или 3. 

 Отчитане на ниво „Показател“ 

2. Оценка на показателя. Сумиране на оценките на всеки от 

индикаторите за получаване на общата оценка на всеки от деветте 

показателя. 

3. Отчитане на резултатите от всеки показател на база максималната 

възможна оценка и получената оценка - изчисляване на процентното 

съотношение между получена и максимална оценка за всеки от 

показателите. 

 Отчитане на ниво „Стратегически/планов документ“ 

4. Обща оценка на стратегическия/планов документ. 

Сумиране на получените оценки за всеки от показателите за 

получаване на общата оценка на стратегическия/планов 

документ. 
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5. Изчисляване на процентното съотношение между получена и 

максимална оценка на стратегическия/планов документ. 

 Отчитане на ниво „политики за устойчиво развитие“ 

6. Обща оценка на политиките за устойчиво развитие 

на общината. Сумиране на получените оценки за всеки 

от стратегическите/планови документи. 

7. Изчисляване на максималната оценка на политиките 

за устойчиво развитие чрез сумиране на максималните 

възможни оценки за всеки от наблюдаваните/оценявани 

стратегически или планови документи.   

8. Изчисляване на процентното съотношение между 

получена и максимална оценка на политиките за 

устойчиво развитие. 

В следващата таблица са представени максималните оценки по всеки от 

показателите на системата от индикатори. Теглото на оценката на показателите е 

изчислено в зависимост от общата оценка на индикаторите по всеки от 

показателите. 

Таблица 3 Максимална оценка и тегло на оценка на всеки от показателите 

Показатели 
Максимална 

оценка 

Тегло на 

оценката 

ПОКАЗАТЕЛ 1: Единство на съответния 

стратегически/планов документ 

9 5.00% 

ПОКАЗАТЕЛ 2: Адекватност и уместност на 

съответния стратегически/планов документ 

15 8.33% 

ПОКАЗАТЕЛ 3: Приложимост на съответния 

стратегически/планов документ 

24 13.33% 

ПОКАЗАТЕЛ 4: Общо въздействие на съответния 

стратегически/планов документ 

84 46.67% 

ПОКАЗАТЕЛ 5: Ефективност и ефикасност на 

политиките  

6 3.33% 

ПОКАЗАТЕЛ 6: Финансово управление  

 

9 5.00% 

ПОКАЗАТЕЛ 7: Откритост, прозрачност и публичност 

 

12 6.67% 

ПОКАЗАТЕЛ 8: Мониторинг и отчетност  

 

12 6.67% 

Обща оценка на 

политиките за 

устойчиво 

развитие на 

община Дряново 
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Показатели 
Максимална 

оценка 

Тегло на 

оценката 

ПОКАЗАТЕЛ 9: Устойчивост 

 

9 5.00% 

Обща оценка на стратегическия/планов документ: 180 100% 

За отчитането на показателите, индикаторите и изчисляването на общите 

оценки на всеки от наблюдаваните или оценявани стратегически/планови 

документи са разработени автоматизирани шаблони (Приложение 1).  

 

3.2. Оценка и анализ на получените резултати 

Отчитането на разработените в настоящия документ индикатори за оценка на: 

процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; резултатите – 

степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики; 

въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнението 

на конкретни стратегически планови документи, дават общата оценка на 

постигнатите цели на конкретните общински политики и ефективността в 

хода на тяхната реализация. 

Анализът на резултатите се извършва чрез следните три общи критерии (Фигура 

3) за всяко от нивата на отчитане: 

 Много добро – от 80% до 100% от максималната обща оценка 

 Задоволително – от 45% - 80% от максималната обща оценка 

 Незадоволително – от 0% до 45% от максималната обща оценка 

 

Фигура 2 Скала на резултатите от оценката 
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В зависимост от това в коя от трите степени на скалата (Фигура 3) попада общата 

оценка на отделните стратегически или планови документи/всички действащи 

стратегически и планови документи се извършва анализ на крайните резултати на 

база конкретно разработени критерии за всяко от нивата на отчитане, описани в 

предходната точка: 

 Ниво „Стратегически/ планов документ“ 

 Ниво „Политики за устойчиво развитие“ 

 

Обща оценка 

В следващата таблица са представени резултатите по трите критерия 

(незадоволително, задоволително, много добро) за стратегически/планови документи, 

оценявани по настоящата методология. 

Таблица 4 Обща оценка  

Ниво на 

анализ 

Незадоволително 

под 45% 

Задоволително 

между 45% и 80% 

Много добро 

над 80% 

Стратегически/ 

планови 

документи 

Незадоволително 

изпълнявана 

стратегия/план/ 

програма.  Липсва 

ефективност, 

целенасоченост и 

публичност при 

изпълнение на 

стратегията/плана/ 

програмата 

Задоволително 

изпълнявана 

стратегия/план/ 

програма. Частично 

наличие на 

ефективност, 

целенасоченост и 

публичност при 

изпълнение на 

стратегията/плана/ 

програмата  

Много добре 

изпълнявана 

стратегия/план/ 

програма. Наличие на 

ефективност, 

целенасоченост и 

публичност при 

изпълнение на 

стратегията/плана/ 

програмата 

Общо за всички 

действащи 

стратегически 

и планови 

документи 

Незадоволително 

провеждана 

политика за 

развитие на 

общината  

Задоволително 

провеждана политика 

за развитие на 

общината  

Много добре 

провеждана политика 

за развитие на  
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3.3. Определяне на слабите места в процеса на провеждане на 

общинските политики и извеждане на препоръки 

Слабите места в процеса на провеждане на общинските политики се 

идентифицират въз основа на разработената в настоящия „рамков 

документ“система от индикатори за мониторинг и оценка. Всеки индикатор, 

чиято стойност е 0 или 1 по четиристепенната скала (от 0 до 3) се идентифицира 

като слабо място в процеса на провеждане на общинските политики в съответния 

сектор на действие на стратегически/планов документ. 

Във основа на идентифицираните слаби места се извеждат препоръки и 

конкретни мерки за преодоляване на слабите места в процеса на провеждане на 

общинските политики, като заключителна част от Доклада за мониторинга или 

оценката. 
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VI.  ТАБЛИЦА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ДРЯНОВО 

 

В следващата таблица е представена основната структура на формуляра за мониторинг, контрол и оценка на 

политиките за устойчиво развитие на община Дряново (Приложение 1) към настоящия документ. В 

таблицата не са детайлно разписани, тъй като те са разработени в автоматизирания формуляр (Приложение 

1). 

Таблица 5 Основна структура на формуляра за мониторинг, контрол и оценка на политиките за устойчиво 

развитие на община Дряново 

 Показател Основни индикатори Източници на 

информация 

Оценка Слаби 

места 

Препоръки/ 

мерки за 

преодоляване на 

слабите места 

1. Единство на 

съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П1/И 1: Разработен е в съответствие с визията за развитие 

на общината/областта 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 1 

0/1/2/3 х х 

П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е 

разработен в съответствие с общоприетите изисквания и 

съдържа основните елементи на такъв документ 

(аналитична част, стратегическа част, план за действие, 

план за разпределение на ресурсите, система за контрол и 

мониторинг на изпълнението, мерки за публичност на 

документа) 

0/1/2/3 х х 

П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е 

разработен при прилагане на принципа на партньорство с 
0/1/2/3 х х 
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 Показател Основни индикатори Източници на 

информация 

Оценка Слаби 

места 

Препоръки/ 

мерки за 

преодоляване на 

слабите места 

представители на гражданския сектор 

2. Адекватност и 

уместност на 

съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 2 

0/1/2/3 х х 

П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от 

предишни оценки 

0/1/2/3 х х 

П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов 

документ 

0/1/2/3 х х 

П2/И 4: Релевантност на съответния стратегически/планов 

документ с приложимата нормативна уредба 

0/1/2/3 х х 

П2/И 5: Уместност на мерките или системата за 

наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране на 

съответния стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

3. Приложимост 

на съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите цели съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 3 

0/1/2/3 х х 

П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния 

стратегически/планов документ по приоритети 

0/1/2/3 х х 

П3/И 3: Оценка на изпълнението на съответния 

стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

П3/И 4: Съответствие между установените потребности в 

аналитичната част на документа и заложените мерки 

0/1/2/3 х х 

П3/И 5: Отразеност на местните приоритети в съответния 

стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по 

цялата територия на общината 

0/1/2/3 х х 
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 Показател Основни индикатори Източници на 

информация 

Оценка Слаби 

места 

Препоръки/ 

мерки за 

преодоляване на 

слабите места 

П3/И 7: Предсказуемост на многогодишната финансова 

рамка и бюджет на съответния стратегически/планов 

документ 

0/1/2/3 х х 

П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на 

съответния стратегически/ планов документ 

0/1/2/3 х х 

4. Общо 

въздействие 

на съответния 

стратегически

/планов 

документ 

П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху икономическото развитие на общината  

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 4 

0/1/2/3 х х 

П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху социалното развитие на общината  

0/1/2/3 х х 

П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов 

документ върху опазването на околната среда в общината  

0/1/2/3 х х 

5. Ефективност 

и ефикасност 

на 

политиките 

П5/И 1: Постигнатите резултати от изпълнението на 

съответния стратегически/планов документ водят до 

постигане на поставените цели в него 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 5 

0/1/2/3 х х 

П5/И 2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел 

усъвършенстване на съответния стратегически/планов 

документ 

0/1/2/3 х х 

6. Финансово 

управление 

П6/И 1: Всички общински разходи са планирани и 

осигурени с бюджетни кредити 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 6 

0/1/2/3 х х 

П6/И 2: Използване на допълващо финансиране за 

изпълнение на съответния стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

П6/И 3: Въведени са системи за финансово управление и 

контрол (СФУК) 

0/1/2/3 х х 
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 Показател Основни индикатори Източници на 

информация 

Оценка Слаби 

места 

Препоръки/ 

мерки за 

преодоляване на 

слабите места 

7. Откритост, 

прозрачност 

и публичност 

П7/И 1: Дейността на Общинския съвет по отношение на 

съответния стратегически/планов документ е открита и 

прозрачна за гражданите 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 7 

0/1/2/3 х х 

П7/И 2: Въведена е ясна процедура за достъп до 

обществена информация за съответния 

стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

П7/И 3: Съществува достъпна информация за годишните 

отчети за напредъка по съответния стратегически/планов 

документ, регистър/и за подготвените и изпълнени 

проекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени 

обществени поръчки, търгове и конкурси по нея 

0/1/2/3 х х 

П7/И 4: Съществуват практики за публично обсъждане на 

съответния стратегически/планов документ, както и на 

политики, насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и 

инициативи в нейният обхват 

0/1/2/3 х х 

8. Мониторинг 

и отчетност 

П8/И 1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на 

съответния стратегически/планов документ 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 8 

0/1/2/3 х х 

П8/И 2: Налична и достъпна информация за текущи и 

приключени проекти на общината по съответния 

стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 

П8/И 3: Публичните ресурси се разходват отчетно и 

отговорно. 

0/1/2/3 х х 

П8/И 4: Активност на гражданите при провеждане на 

публични обсъждания на съответния 

стратегически/планов документ 

0/1/2/3 х х 
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 Показател Основни индикатори Източници на 

информация 

Оценка Слаби 

места 

Препоръки/ 

мерки за 

преодоляване на 

слабите места 

9. Устойчивост П9/И 1: Устойчивост на съответния стратегически/планов 

документ 

съгласно 

описаните в т.2 на 

Част 5 източници 

за показател 9 

0/1/2/3 х х 

П9/И 2: Прилагане на принципите на равенство между 

половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво 

развитие и опазване на околната среда 

0/1/2/3 х х 

П9/И 3: Институционален и административен капацитет 0/1/2/3 х х 
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VII.  ПАРТНЬОРСТВО С ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

В настоящата част на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на 

политиките за устойчиво развитие на община Дряново е описан механизмът за 

включване на всички заинтересовани страни в процеса на планиране, провеждане, 

мониторинг и оценка на всички стратегически и планови документи.  

Принципът на партньорство между представителите на гражданското общество 

(бизнес, неправителствени, браншови и други организации) и администрацията е 

въведен като основополагащ от европейски и национални документи за 

регионално развитие. Този принцип се прилага на всички етапи от дейностите по 

регионално развитие - планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на 

въздействието на политиките. Представителите на бизнеса, гражданското 

общество, неправителствените и браншови организации и др. играят особено 

важна роля в този процес. Техните нужди и проблеми трябва да бъдат оценявани 

при планирането на местните политики, участието им във всички етапи на 

стратегическо планиране трябва да бъде предвидено чрез подходящи форми и 

механизми. Основната цел на партньорството е при планиране на местна 

политика да се вземат предвид мненията на различни заинтересовани страни, да 

се съберат представители на всички заинтересовани страни в решаване на даден 

въпрос, да се приобщят гражданите с техния потенциал и ресурс, за да бъде по-

ефективно планирането за развитие на дадена територия. 

Задължението на общините да прилагат принципа на партньорство в процесите 

по планиране, провеждане и оценка на общинските политиките произтича и от 

едно от условията за провеждането на политиката за регионално развитие в ЗРР 

чл. 3, т. 6 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. 

1. Ползи от партньорството със заинтересованите страни  

Активното включване на гражданите и различни техни структури, както и 

представители на бизнеса в процесите на стратегическото планиране има редица 

положителни ефекти, част от които: 
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 Създаването, приемането и прилагането на управленски решения след и в 

условията на консултации и сътрудничество с всички заинтересованите 

страни е предпоставка за приемане на по-добри решения, които в по-

голяма степен отговарят на обществения интерес; институциите получават 

информация за различните възможни ефекти, които дадено решение може 

да има, до която те иначе не биха имали достъп. 

 Осигурява се по-голяма прозрачност и отчетност. 

 Приетите решения отговарят на обществения интерес и го отразяват в по-

голяма степен. 

 Вземат се под внимание различни гледни точки. 

 Най-ефективно е проблемите да се решават на нивото, на което са 

възникнали, защото там са и най-заинтересованите страни. 

 Участието на гражданите в решаването на дадени въпроси е плюс, тъй като 

те не само имат съответните идеи и познания, които често външните 

експерти не познават, но и защото, когато хората са включени в процес на 

съвместно решаване на дадени въпроси, преодоляват нагласата само да 

критикуват като външни наблюдатели, приобщават се към процеса на 

управление и допринасят с креативни идеи и нагласи. 

 Събирането на заинтересовани страни по даден въпрос на едно място 

(граждани, бизнес, община, медии и др.) поражда ресурс за неговото 

решение и допринася за адекватно планиране на развитието на съответната 

територия и др. 

2. Идентифициране на заинтересованите страни  

Идентифицирането на заинтересованите страни от реализацията на даден 

стратегически или планов документ се определят на етап планиране. Най-общо те 

могат да бъдат: 

 граждани, групи или организации, чиито интереси са засегнати от въпроса 

или чиито дейности оказват силен ефект върху въпроса. Заинтересованите 

участници могат да включват други нива на управлението, както и 

представители на трети страни; 
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 онези, които притежават необходимата информация, ресурси и 

компетентност за извършване на оценка на въздействието, формулиране на 

стратегия и прилагане, както и  онези, които контролират съответните 

инструменти по прилагането. 

Обичайните заинтересовани страни включват: 

 Обектите на регулиране 

 Предприятия (местни, чужди, големи, малки) 

 Браншови организации 

 Потребители 

 Икономически и социални партньори 

 Неправителствени организации 

 Академични среди 

 

3. Информиране и консултиране със заинтересованите страни  

Процесът на информиране и консултиране със заинтересованите страни може да 

бъде класифициран в пет основни вида: информиране, убеждаване, сверяване, 

консултиране, обединяване. 

 Информиране: Този процес започва още на етап планиране на дадена 

политика. Необходимо е да се обхване като цяло най-широката част от 

заинтересованите страни. Процесът на информиране е постоянен, като  

трябва да се търсят възможно най-ефективните канали за информиране на 

широката общественост за планирането, прилагането, оценката и ефектите 

от местните политики. 

 Убеждаване: В тази фаза се дискутират и изясняват логиката на 

разработваните документи, като се селектират ключови заинтересовани 

страни, притежаващи капацитет за ефективно участие в дискусии/фокус-

групи/работни панели.  

 Сверяване: Прилага се при консултации с институции/експерти с цел 

сравнение/легитимиране на разработваните политики. 

 Активно консултиране: Проблемът или възможността вече са 

идентифицирани, заедно с някои възможни решения. Търси се участието на 

гражданите, за да се анализират различните варианти, приложението им и 

възможните резултати, както и да се вземат предложения за подобряване на 

решенията. Могат да се дадат и допълнителни предложения. 
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 Обединяване - търсене на консенсус: Прилага се при сложни, дискусионни 

моменти/компоненти от политиките и резултатите, като обсъжданията и 

консултациите целят прецизиране/фокусиране на проблемите, да се 

потърсят различни варианти за решение, да се преценят и да се приложи 

най-подходящият. 

 

4. Включване на заинтересованите страни в процеса на планиране и изпълнение 

на местните политики за устойчиво развитие 

Разработването и прилагането на общински политики за устойчиво развитие е 

сложен и многоаспектен процес, който преминава през след основни фази: 

А) Стратегическо планиране - вникване и анализиране на проблема 

Б) Разработване на политиката и програмата/планът на действие за нейната 

реализация - формулиране и избор на решения 

В) Прилагане на политиката - осъществяване на решенията 

Г) Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решенията 

Д) Оценка – оценка на постигането на поставените цели 

Заинтересованите страни трябва да бъдат включени във всяка от изброените фази 

на разработването и прилагането на общински политики за устойчиво развитие. В 

следващата таблица са идентифицирани възможните методи за включване на 

заинтересованите страни: 

Таблица 6 Начин на взаимодействие със заинтересованите страни 

Фази на 

разработването и 

прилагането на 

общински политики 

за устойчиво 

развитие 

Вид на 

взаимодействие 

със 

заинтересованите 

страни 

Взаимодействие със заинтересованите 

страни 

Стратегическо 

планиране  

информиране, 

консултиране 

Информиране: 

Информиране на широката общественост за 

стартирането на процеса по планиране на 

дадена политика, и покана към 

заинтересованите страни за включване в 

процеса: 
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- Съобщения/ покани за включване в 

проучвания до всички заинтересовани 

страни във връзка с планирането на 

конкретна политика (стратегически/планов 

документ) – подходящи канали за са 

официалната страница на общината (друг 

общински портал) или местен вестник/ 

медиа. 

Консултиране: 

Проучване на нуждите, проблемите и 

очакванията на заинтересованите страни (на 

широката общественост) чрез: 

- Анкетни/ социологически проучвания; 

- Допитвания до конкретни целеви групи 

при планиране на секторни политики. 

Разработване на 

политиката и 

програмата/планът 

на действие за 

нейната реализация 

убеждаване, 

сверяване, 

консултиране, 

обединяване 

Убеждаване:  

Дискутиране и изясняване на логиката на 

разработвания документ, като се 

селектират ключови заинтересовани 

страни, притежаващи капацитет за 

ефективно участие в процеса на 

разработване. Подходящи форми за 

взаимодействие със заинтересованите 

страни на този етап са: 

- дискусии; 

- фокус-групи; 

- работни панели.  

Сверяване:  

Консултации с институции/експерти с 

цел сравнение/легитимиране на 

разработваните политики. 

Активно консултиране:  

Търси се участието на гражданите, за да 

се анализират различните варианти, 

приложението им и възможните 

резултати, както и да се вземат 

предложения за подобряване на 

решенията. Подходящи форми за 
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взаимодействие със заинтересованите 

страни на този етап са: 

- обществени обсъждания; 

- обществени форуми; 

Обединяване: 

Прилага се при сложни, дискусионни 

моменти/компоненти от политиките и 

резултатите, като обсъжданията и 

консултациите целят 

прецизиране/фокусиране на проблемите, 

да се потърсят различни варианти за 

решение, да се преценят и да се приложи 

най-подходящият. 

Прилагане на 

политиката 

информиране 
Информиране: 

Информиране на широката общественост за 

изпълняваните от общината дейности/ 

мерки/ проекти в рамките на изпълнявания 

стратегически/ планов документ чрез: 

Съобщения/ новини – подходящи канали за 

са официалната страница на общината (друг 

общински портал) или местен вестник/ 

медия. 

Мониторинг и 

контрол 

консултиране 
Консултиране: 

Заинтересованите страни участват в процеса 

на мониторинг и контрол чрез включване на 

техни представители в Работните групи за 

мониторинг, контрол и оценка. 

Оценка консултиране 

информиране 

Консултиране: 

Заинтересованите страни участват в процеса 

на мониторинг и контрол чрез включване на 

техни представители в Работните групи за 

мониторинг, контрол и оценка. 

Информиране: 

Информиране на широката общественост за 

резултатите от изпълнението на 

стратегическия/ планов документ чрез: 
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Публикуване на годишни доклади и 

резултати – подходящи канали за са 

официалната страница на общината (друг 

общински портал).  

 

 

VIII.  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕКТОРНИТЕ 

ПОЛИТИКИ: ИКОНОМИЧЕСКА, 

СОЦИАЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И 

БЮДЖЕТНА 

 

Въз основа на разработения „рамков“ документ за мониторинг, контрол и 

последваща оценка на местните политики за устойчиво развитие са разработени 

четири приложения за секторните политики на община Дряново – икономическа, 

социална, екологична и бюджетна. Всички действащи стратегически и планови 

документи са групирани в четирите сектора на политика. Приложенията се 

придържат строго към правилата на „рамковия документ”, но съдържат 

конкретни правила, въз основа на действащото законодателство в различните 

области и дефинират конкретните звена от администрацията, в чийто ресор 

попада изпълнението на конкретните секторни политики. 

 

1. Икономическа политика 

Действащи документи: 

 Общински план за развитие на община Дряново 2014-2020 (към момента е в 

процес на разработване в рамките на проект „Ефективна координация и 

партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска 

администрация Дряново”). 

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 

периода 2014 – 2020 г. (към момента е в процес на разработване в рамките на 

проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане 

на политики от общинска администрация Дряново”). 
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Документите се наблюдават и оценяват по описаната методика в настоящия 

документ и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики за устойчиво развитие, провеждани от община Дряново“. В 

следващата таблица са изведени конкретни правила, въз основа на действащото 

законодателство, както и конкретните звена от администрацията, които трябва да 

имат водеща роля в процеса по наблюдение и оценка. 

 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

1. Общински план 

за развитие на 

община Дряново 

2014-2020 

 Закон за 

регионалното развитие 

(ЗРР) 

 Правилник за 

прилагане на Закона за 

регионалното развитие 

(ППЗРР) 

 

Чл. 89 от ППЗРР: 

 Орган за наблюдение на 

ОПР е общинският съвет. 

 Общинският съвет 

осигурява участието на 

всички заинтересувани 

органи. 

 За резултатите от 

наблюдението на 

изпълнението на ОПР се 

разработва годишен доклад, 

който се изготвя по определен 

от кмета на общината ред и се 

одобрява от общинския съвет. 

 За постигане целите на 

наблюдението се изгражда 

система за наблюдение: 

1. източниците, начините и 

периодичността за 

събиране, обработка и 

анализиране на 

информация;  

2. индикаторите за 

наблюдение;  

3. органите за наблюдение, 

Дирекция 

“Устройство 

на 

територията, 

инвестицион

на и 

стопанска 

политика” 
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 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

организацията и методите 

на тяхната работа;  

4. системата на докладване 

и осигуряване на 

информация и 

публичност. 

 

Чл. 32, 33 и 34 от ЗРР: 

 За ОПР се разработва 

предварителна, междинна и 

последваща оценка. 

2. Програма за 

развитие на 

туризма на 

територията на 

Община Дряново 

за периода 2014 – 

2020 г. 

 Закон за туризма 

 Закон за 

паметниците на 

културата и музеите 

 Закон за закрила и 

развитие на културата 

 Закон за културното 

наследство 

 Закон за защитените 

територии 

Чл. 13 от Закон за туризма: 

 Кметът на община, на 

чиято територия има 

изградени и функциониращи 

места за настаняване, създава 

консултативен съвет по 

въпросите на туризма. 

 Изготвя се отчет за 

изпълнението на 

стратегията/програмата за 

туризма, който се приема от 

консултативния съвет и 

общинския план за развитие. 

Дирекция 

“Европейска 

интеграция и 

хуманитарна 

политика“ 

 

 

2. Социална политика 

Действащи документи: 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) 

 Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2018 г.  
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 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Дряново 2012-2015 г. 

Документите се наблюдават и оценяват по описаната методика в настоящия 

документ и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики за устойчиво развитие, провеждани от община Дряново“. В 

следващата таблица са изведени конкретни правила, въз основа на действащото 

законодателство, както и конкретните звена от администрацията, които трябва да 

имат водеща роля в процеса по наблюдение и оценка. 

 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

1. Общинска 

стратегия за 

развитие на 

социалните 

услуги (2011 – 2015) 

Закон за социално 

подпомагане 

 За изпълнение на 

стратегията по предложение 

на кмета и след съгласуване с 

дирекция "Социално 

подпомагане",  общинският 

съвет ежегодно до приема 

годишен план за развитие на 

социалните услуги на 

общинско равнище. 

 Планът се предоставя на 

изпълнителния директор на 

Агенцията за социално 

подпомагане чрез 

регионалната дирекция за 

социално подпомагане. 

Дирекция 

“Европейска 

интеграция и 

хуманитарна 

политика“ 

2. Общинска 

стратегия за 

закрила на детето 

2008 – 2018 г. 

Закон за закрила на 

детето 

Чл. 20а 

Към всяка община се създава 

Комисия за детето, която е 

обединяващо и 

координиращо звено на 

политиките за всички деца на 

територията на общината и 

формира и осигурява 

Дирекция 

“Европейска 

интеграция и 

хуманитарна 

политика“ 
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 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

осъществяването на местната 

политика по закрила на 

детето. 

3. Програма за 

овладяване 

популацията на 

безстопанственит

е кучета на 

територията на 

община Дряново 

2012-2015 г. 

НАРЕДБА за 

овладяване 

популацията на 

безстопанствените 

кучета на територията 

на Община Дряново 

Не са предвидени конкретни 

механизми за наблюдение и 

оценка на програмата в 

законодателството. 

Дирекция 

“Устройство 

на 

територията, 

инвестицион

на и 

стопанска 

политика” 

 

 

3. Екологична политика 

Действащи документи: 

 Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г. 

(към момента е в процес на разработване в рамките на проект „Ефективна 

координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от 

общинска администрация Дряново”). 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива 2013 – 2015 г. (към момента 

е в процес на разработване програма за периода 2014-2017 г. в рамките на проект 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики от общинска администрация Дряново”). 

 План за защита при бедствия на община Дряново 

Документите се наблюдават и оценяват по описаната методика в настоящия 

документ и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики за устойчиво развитие, провеждани от община Дряново“. В 

следващата таблица са изведени конкретни правила, въз основа на действащото 
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законодателство, както и конкретните звена от администрацията, които трябва да 

имат водеща роля в процеса по наблюдение и оценка. 

 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

1. Програма за 

опазване на 

околната среда на 

Община Дряново 

2014 – 2020 г. 

Закон за опазване на 

околната среда (ЗООС) 

Чл. 79 от ЗООС: 

 Кметът на общината 

ежегодно внася в 

общинския съвет отчет за 

изпълнението на 

програмата за околна 

среда, а при необходимост 

- и предложения за 

нейното допълване и 

актуализиране. 

 Отчетите се представят 

за информация в РИОСВ. 

Дирекция 

“Устройство на 

територията, 

инвестиционн

а и стопанска 

политика” 

2. Краткосрочна 

програма за 

насърчаване 

използването на 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници и 

биогорива 2013 – 

2015 г. (вкл. за 2014-

2017 г.) 

Закон за енергията от 

възобновяеми източници 

(ЗЕВИ) 

Чл. 10 от ЗЕВИ: 

 Предоставяне на 

информация за 

изпълнението на 

програмата пред 

Изпълнителния директор 

на АУЕР и пред Областния 

управител и ОбС, съгласно 

стандартни форми за 

отчет, разработени от 

АУЕР.  

Дирекция 

“Устройство на 

територията, 

инвестиционна 

и стопанска 

политика” 

3. План за защита 

при бедствия на 

община Дряново 

Закон за защита при 

бедствия. 

Не са предвидени 

конкретни механизми за 

мониторинг и контрола на 

програмата в 

законодателството. 

Дирекция 

“Администра-

тивно, правно 

и 

информацион-

но 
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 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

обслужване” 

 

4. Бюджетна политика 

Действащи документи: 

 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Дряново за 2014 год.  

Документите се наблюдават и оценяват по описаната методика в настоящия 

документ и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг, контрол и оценка на 

общинските политики за устойчиво развитие, провеждани от община Дряново“. В 

следващата таблица са изведени конкретни правила, въз основа на действащото 

законодателство, както и конкретните звена от администрацията, които трябва да 

имат водеща роля в процеса по наблюдение и оценка. 

 Секторна 

стратегия/ 

програма 

Действащо 

законодателство 

Конкретни правила в 

съответствие с действащо 

законодателство 

Звено в 

администра-

цията 

1. Програма за 

управление и 

разпореждане с 

имоти - общинска 

собственост в 

община Дряново 

за 2014 год. 

Закона за общинската 

собственост 

Няма конкретни правила за 

мониторинг и оценка във 

връзка с действащото 

законодателство. 

 

Отчети за изпълнението на 

Стратегията могат да се 

извършват ежегодно, 

съгласно настоящата 

методология. 

Дирекция 

“Устройство на 

територията, 

инвестиционн

а и стопанска 

политика” 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 

111 | С т р .  

 

 

 

IX.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящите правила за мониторинг, контрол и последваща оценка са 

разработени в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, 

в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-68/12.11.2013, 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. Документът 

е изготвен в изпълнение на дейност 1 „Разработване и въвеждане на правила за 

мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики от 

Община Дряново” съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от договор № 34/19.03.2014 г. с предмет: 

„Разработване на стратегически документи на общинска администрация Дряново и 

извършване на последваща оценка на Общински план за развитие на община Дряново 

2006-2013 г.”, сключен между община Дряново и ДЗЗД „Дряново 2020”. 

 

 

Приложение 1 към настоящите правила е формуляр за мониторинг и оценка на 

стратегическите и програмни документи на община Дряново. 

 

Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за 

устойчиво развитие, включително за секторните политики: икономическа, 

социална, екологична и бюджетна, както и формулярът за отчитане в приложение 

1 подлежат на разглеждане и приемане от ОбС Дряново. 
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