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Основни дефиниции и понятия 

В документа са използвани следните основни термини::  

Стратегия: комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията на общината чрез 

реализирането на стратегическите й цели 

Стратегически направления: основни избори, които общината прави за постигане на траен 

успех. 

Стратегически документи: общото название на документите, разработвани и прилагани в 

управленската практика. В основата на стратегическите документи стои стратегическото 

планиране, което представлява цялостен процес на вземане на решение за осъществяване на 

визията и стратегическите цели на дадена организация/институция за най-ефективно използване 

на финансови, материални и човешки ресурси. 

Стратегическо управление: процес на внедряване на работен план, включващ неговото 

адаптиране и изменение според измененията на външната, вътрешна и маркетингова среда. 

Ефективност: степента на постигане на целите при съпоставяне на действителните и 

очакваните резултати 

Ефикасност: отношението на постигнатите резултати спрямо вложените разходи (енергия, труд, 

финансови средства). 

Управление: умението на ръководителя да концентрира и направлява творческата енергия на 

служителите за решаване на общите задачи. 

Цел: желаното състояние, което организацията трябва да постигне за определен период от 

време 

Наблюдение (мониторинг) на изпълнението на политики - процес на набиране и обработване 

на информация, в резултат от изпълнените проекти, които са част от планове или програми. 

Принципи за наблюдение, контрол и оценка – описва начина, по който общината може да 

организира събирането и обработването на информацията.  

Методика – методиката за отделните документи и политики представлява набор от индикатори, 

които могат да се използват при разработването на планове и програми, в рамките на 

разработения механизъм. 

Индикатор – Елементи за отчитане на изпълнението на планове и програми, и оттам – на 

политиките. Те имат задължителни характеристики за качество, както и предварително 

определени базови и целеви стойности. 

Секторно наблюдение - в специализираната част на правилата са изведени индикатори за 

съответните секторни политики, заложени в плана за развитие или в други планови и програмни 

документи. Принципът може да се прилага за комплексно наблюдение на повече от една 
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политики чрез измерване на плана за развитие, както и отделно по сектори, като се вземат 

предвид отделните програмни документи на общината. 

Проект – проект е всяко действие или инициатива на общината, което води до промяна на 

текущото състояние в съответния сектор, и постигнатите резултати от изпълнението им могат да 

бъдат измерени и оценени. Проектите могат да бъдат свързани с: 

 Строителство и ремонт на сгради и съоръжения 

 Доставка на оборудване; 

 Провеждане на обучения, разпространение на информация, анализи, проектиране и 

проучване, др. 

Проектите не зависят от източника на финансиране (Европейски фондове, целеви субсидии, 

собствен общински бюджет, публично - частно партньорство), като единственото важно условие 

е да допринасят за устойчивото социално - икономическото развитие на общината. 

Звено за анализ на информацията (ЗАИ) – звено (допуска се че това може да бъде и отделен 

служител, при ясно разписани задължения в неговата длъжностна характеристика), създадено 

със заповед на кмета на общината, отговорно за събирането, входирането и обработването на 

информацията. 

Информационна справка (ИС) – бланка, която се попълва от ръководителите на проекти. 
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1. Въведение 

Настоящата разработка е част от проект на община Черноочене „Ефективна координация при 

процеса на формиране на политики в община Черноочене“, финансиран по Оперативна 

програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския 

социален фонд. 

В рамките на този договор е предвидено разработване на общински план за развитие, както 

разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнение на общински политики от общинската администрация Черноочене. 

Въвеждането на правила за наблюдение е продиктувано от все по-нарастващата необходимост 

от вземане на стратегически и управленски решения от страна на общинското ръководство, 

които да се базират на надеждна информация за текущата реализация на приоритетите, 

определени в различните общински стратегически и планови документи. Резултатите от 

прилагането на правилата освен за бъдещи решения ще могат да се ползват и за оценка на 

постигнатите резултати от дейността на общината в различни направления. 

2. Цели и обхват на методиката за мониторинг и оценка 

Цел  

Процесът на наблюдение и оценка има за цел да подпомогне общинска администрация 

Черноочене в изпълнението на общинските политики. В това отношение прегледа на процеса, 

освен всичко друго трябва: 

 Да предоставя информация за напредъка по изпълнение на целите на конкретните 

политики осъществявани на територията на общината; 

 Да отчита срещаните трудностите по постигане на набелязаните цели; 

 Да подпомогне администрацията и заинтересованите страни при определяне и обосновка 

на нуждите; 

 Да насърчи и улесни сътрудничеството между всички заинтересовани страни при 

определяне на целите за развитие на общината; 

 Да представя информация за постигнатите успехи, добри практики и предизвикателства 

пред общината при изпълнение на общинските политики. 

 Да насърчава и улеснява обмена на информация, практики и опити при изпълнение на 

политики за развитие на общината. 

 

Обхват на действие 

Управлението на територията на община Черноочене се реализира чрез провеждане на 

публични програми и политики, като резултатите се пренасят в частния сектор и гражданското 

общество. Разбирането за общински политики се изразява чрез реализацията на проекти, които 

подкрепят целите, заложени в съответен планов или програмен документ. Тези документи могат 

да има комплексен характер, или да са разработени на секторен принцип. Обхватът на 

правилата основно цели да обхване изпълнението на:  
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 Общински план за развитие (ОПР) – общинския план представлява комплексен 

документ за развитието на общината в средносрочен план. Той обхваща в себе си всички 

сектори на социално – икономическия живот, и е водещият документ при разработване и 

изпълнение на политики от страна на местната власт, като ги съвместява и координира 

според специфичните нужди на местната общност и целевата територия. Това е 

основния документ, към който механизма за наблюдение е насочен, тъй като се 

предполага, че неговата реализация касае различните сфери на действие, където 

общината има водеща роля. 

 Стратегии и програми – това са документи, разработени за нуждите на конкретни 

секторни политики, напр. социални дейности, околна среда, туризъм и др.  

3. Принципи и характеристики на механизма за наблюдение на общинските 

политики в община Черноочене 

Основните принципи върху, които се изгражда механизма, са свързани с възможността: 

 Да осигури прозрачност, ефективно и безпристрастно наблюдение на резултатите от 

общинските политики; 

 Да осигури възможност за споделяне на добри практики; 

 Да подпомогне общината при ефективното изпълнение на политики; 

 Да позволява идентифициране във възможно най-ранен етап на трудности срещани от 

администрацията при изпълнение на политики; 

 Да допълва европейски и национални системи за наблюдение, да използва добрите 

практики, когато е уместно и да си сътрудничи с тези механизми, за да се избегне 

дублирането. 

Механизмът е насочен към прилагането на конкретните политики, както и сътрудничеството 

между заинтереносованите страни на територията на община Черноочене. Той позволя обмен на 

идеи и добри практики, като по този начин допринася за засилване на сътрудничеството между 

местните заинтересовани страни по отношение на изпълнението на конкретни политики за 

развитие. Изпълнението на общинските политики е един непрекъснат и поетапен процес. 

Вследствие на това, механизма се стреми да приложи един прогресивен и цялостен подход. 

4. Цикъл на разработване и прилагане на общински политики, описание на 

настоящата ситуация 

Разработването и осъществяването на общинските политики е сложен и многоаспектен процес, 

протичащ през различни фази, които най-общо включват (Фигура 1): 

1. Стратегическо планиране; 

2. Разработване на политиката и програмите за нейната реализация; 

3. Прилагане на политиката и програмите; 

4. Наблюдение; 
5. Оценка 
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Стратегическото планиране е проактивен процес на оценка на настоящите условия, 

определяне на желаното бъдеще и определяне на действията, които ще доведат до постигането 

на това бъдеще. 

Разработване на политиката и програмите за нейната реализация описват целите и 

инструментите за постигане на желаното бъдещо състояние, както и конкретните действия, които 

ще бъдат предприети по време на прилагане на политиката.  

Прилагане на политиката и програмите се определя като активен процес на обосновани и 

планирани административни действия, насочени към постигането на крайните цели на 

стратегическото планиране. 

Наблюдението (мониторингът) се определя като системно и непрекъснато събиране, анализ и 

използване на информация за управленски контрол и вземане на решения. 

Оценката се определя като преценка на публичните политики от гледна точка на техните  

резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворяване се цели с тях. 

фигура  1 Цикъл на разработване и прилагане на общински политики 

 

Настоящияте правила са насочени към последните две фази от цикъла на разработване и 

прилагане на общински политики, а именно наблюдението и оценката. 

Към момента на разработване им (април - юни 2014 г.), община Черноочене има следните 

действащи планови, програмни и стратегически документи, които биха могли да бъдат обвързани 

с прилагането му: 

 

 

Стратегическо 
планиране 

Разработване 

Прилагане Наблюдение 

Оценка 
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таблица 1 Стратегически документи в община Черноочене 

Стратегически документ/план/програма 

1. Програма за управление на общината 2011-2015 г. 

2. Стратегия за управление на общинската собственост в община Черноочене за 

периода 2011 -  2015 г. 

3. Програма за управление на общинската собственост за 2014 г. 

4. Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 – 2015 г. 

5. Годишен план за развитие на социалните услуги април 2014 – декември 2015 г. 

6. Програма за Енергийна ефективност 2013 - 2015 г. 

7. Краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива 2012 – 2015 г. 

Общинският план за развитие е в последната си фаза на подготовка и одобрение от 

Общински съвет 

 

Плановите документи имат ясно изградена йерархична структура на цели, приоритети, мерки, 

проекти (структурата варира при различните документи, но е подчинена на обща логика), и 

задължително следва да имат създадена индикаторна система, за да може да се оценява 

изпълнението на плана. 

Ето защо, механизма се фокусира върху плановите документи, като събира информация за 

тяхното изпълнение. 

При наблюдение изпълнението на планови документи може да се изгражда отделна 

структурирана база данни (дори в excel режим), където да се въвежда информацията от 

изпълнението на проекти, имащи отношение, или включени в съответния план. Друга възможност 

е да се разработи (или закупи ако има съществуващ такъв) софтуерен продукт, който да се 

интегрира в общата информационна система на общината.  

 

5. Методически подход за набиране на необходимата информация за 

наблюдение 

Подходът за набирането на необходимата информация за изпълнението на общинските 

политики се основава на следните допускания: 

 Плановите документи са разписани съгласно правила и инструкции, гарантиращи че те 

съдържат всички необходими реквизити, в т.ч. и индикатори, съобразени с дефинираните 

цели. 
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 Индикаторите отговарят на изискванията за специфичност, измеримост, постижимост и 

релеватност, има поставени  базови и целеви стойности, източниците на информация са 

адекватно определени. 

 Общинското ръководство е заинтересовано от прилагането на механизма, и събирането 

и обработка на информация, тъй като тя ще му служи за управленски и отчетни цели. 

 Общинските служители са мотивирани да спазват и прилагат коректно механизма, 

защото своевременното подаване на нужната информация ще им спестява много време, 

спрямо ситуации когато им се налага спешно да предоставят справки и отчети за минало 

време. 

 Общинският съвет, имащ контролна функция по отношение на изпълнението на 

общинските политики, ще може да получава регулярна и достоверна информация за 

прилагането им. 

6. Механизъм за създаване на система от индикатори 

Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от дадена интервенция. 

Те са полезен инструмент, с който се проверява ефективността и последователността на 

планираните интервенции, от една страна, както и осъщественият напредък към постигане на 

целите, които тези интервенции си поставят. В етапа на изпълнение на плана/програмата 

доброто количествено измерване служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг 

и оценка на постиженията, и дава ясна представа на общината относно какво трябва да се 

постигне от отделните проекти. 

В практиката се е наложило използването на следните видове индикатори за : 

 Продукт (Оutput) – отнасят се до постигнатите преки резултати, произхождащи от 

директното изпълнение на проекти; 

 Резултат (Result) – показват последващи промени и ефекти, които се реализират 

следствие на постигнатите продуктови индикатори; 

 Въздействие (Impact)1 – оценяват дългосрочното влияние на изпълняваната политика, 

определят се на планово или програмно ниво (а не за изпълнени мерки). 

В насоките на ЕК за програмиране на програмите през периода 2014 -2020 индикаторите за 

въздействие вече не се препоръчват, а се търси резултатно ориентирано целеполагане. Въпреки 

това, ОПР на община Черноочене 2014 – 2020 съдържа и индикатори за въздействие, за да се 

отговори на изискванията, залегнали в методическите указания за разработване на планови 

документи, издадени от МРРБ. 

                                                           

1
 ОПР 2014 – 2020 е изготвен по методическите указания на МРБ за планови документи. В следващ -  

период ЕК представи промени в подхода за оценка на програмите, където не се препоръчва използването 

на индикатори за въздействие. 
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Логиката на нивото на индикаторите най-добре се разбира, когато те се отнесат към целите на 

плана/програмата. 

 

фигура  2 Взаимовръзка между цели и индикатори 

 

 

При определянето на индикаторите има няколко основни правила, които следва да се спазват: 

 Индикаторите трябва да са така дефинирани, че да отговарят на условията за 

специфичност, измеримост, релевантност, постижимост и времево определение 

(т.нар. SMART модел); 

 За тях трябва да бъде приложен надежден метод за определяне на стойностите; 

 Необходимо е предварително да са определени източниците на информация, които ще 

се използват, за да се удостовери постигането на заложените стойности. 

На първо място по важност е дефинирането на индикаторите, и съответствието им със SMART 

модела. Това по същество представлява оценка на всеки един индикатор за съответствие с 

основните характеристики:  

− Specific – специфични – индикаторите трябва да имат ясна дефиниция; 

− Measurable - измерими – индикаторите трябва да бъдат насочени към желано 

бъдещо състояние и тяхното изпълнение или неизпълнение да може да се докаже 

чрез обективни факти и данни; 

− Achievable – постижими – доколко е възможно заложените стойности да бъдат 

постигнати. Целите не трябва да бъдат нито невъзможни, нито под очакванията; 

Тяхната реалистичност е в основата на успешното изпълнение на плана или 

програмата; 

Въздействие (дългосрочен 
ефект) 

Резултат (пряк ефект)  

Продукти (стоки и услуги) 

Обща цел 

Специфични цели 

Преки резултати  
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− Relevant – релевантни – индикаторите трябва да бъдат пряко свързани с целите на 

плана или програмата. Несъответстващите индикатори затрудняват работа по 

анализ на напредъка, както и последващите оценки; 

− Timely – обвързани с време - индикаторите трябва да бъдат постигнати в 

дефинирана времева рамка. Определянето на периода за постигането им е от 

значение, особено при по-сложни и комплексни проекти, които се изпълняват на 

няколко фази. 

При разработването на механизма са използвани два различни подхода: 

 За наблюдение на ОПР чрез годишния отчет ще се използват само индикаторите, 

заложени в самия план. За целта е създадена матрица (Приложение 1), която ЗАИ 

(Звено за анализиране на информация) следва да попълва, като индикаторите са 

предварително въведени, заедно с целевите им стойност за целия период, и на годишна 

база. Условно нареченото „Звено за анализиране на информация“ може да се създаде 

към някой действащ отдел в общинска администрация Черноочене, като в него могат да 

бъдат ангажирани един или повече служители, определени със заповед от кмета на 

общината.   

Попълването на матрицата е изходна точка за изготвяне на годишния отчет, и следва да 

обхваща всички проекти, залегнали в плана за реализация към ОПР. Възможно е да има 

проекти, които са включени и в секторни програми, както и в ОПР. При това положение е 

задължително въвеждането на информацията за тях в матрицата за ОПР, а ако е 

създадена и допълнителна база данни за конкретния план/програма, проекта следва да 

бъде отразен и там. 

 За наблюдение на други планове и документи са разработени примерни индикатори 

(Приложение 2), които са препоръчителни за отчитане на провежданата общинска 

политика в различни сектори.  

Предложените примерни секторни индикатори са уместни и по отношение на събирането на 

информацията, и по отношение на бъдещите оценки, които общината ще възлага. Възможно е 

при определени обстоятелства даден индикатор да не е удачен избор за измерване на 

определена цел, и трябва да се видоизмени или да се предложи изцяло нов. Процедурата по 

избор на нови индикатори следва да е съобразена с естеството на програмите и плановете, 

които се реализират. Тъй като не е възможно да се предвидят всички потенциални действия, 

според насочеността на конкретния план или програма, може освен индикатори от примерния 

списък, да се добавят и други, допълнителни индикатори. Ако се установи, че определен набор 

от мерки не може да бъде изследван чрез съществуващите индикатори, то работната група, 

отговорна за създаването на плана или програмата, трябва да предложи друг индикатор, като 

той следва да отговаря на изискванията за специфичност, приложимост и релевантност. 

Следва да се знае, че не е необходимо, а често пъти е и невъзможно, всички предвидени цели 

да бъдат обвързани с индикатори.  

Най-удачния подход е структурата на индикаторите да е съобразена с целите, които следва да 

бъдат покрити в значителна степен. 
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В този смисъл, наложилото се в практиката изискване (валидирано и в работни документи на ЕК) 

за покритие (coverage) на целите от изведените индикатори посочва, че те трябва да покриват 

достатъчно голям дял от програмните интервенции. И тъй като най-сигурния начин за 

определянето на дялове е чрез числови стойности, то удачно е изчислението да се направи на 

база предвидените разходи за изпълнение на съответните мерки и цели, като се търси покритие 

на поне ¾ от планираните разходи. 

Задължителен елемент от системата на индикаторите са и стойностите, определящи началното 

и търсеното състояние.  

При определянето на базовите стойности е много важно да се знае, че базата може да бъде 

съществуваща величина (при индикатори със сравнителен характер, например брой заети лица), 

или с нулева стойност (при индикатори, при които се търси информация за текущото изпълнение, 

напр. „Брой ремонтирани обекти на образователната инфраструктура“). Определянето на 

коректни базови стойности в най-голяма степен е обвързано с начина, по който са формулирани 

индикаторите, което от своя страна предполага налична статистическа информация. 

При определянето на окончателните, целеви стойности е необходимо обаче да се извършат 

определени допускания и изследвания. Основният принцип е, че целевите стойностите на 

индикаторите за продукт трябва да бъдат финансово обезпечени. Те неминуемо са обвързани с 

наличния финансов ресурс. Това означава, че ако се планират определени средства за дадена 

мярка или цел, те, измерени чрез пазарните цени за конкретния продукт, формират сравнително 

точно и очаквания резултат (стойност на индикатор за продукт). 

Например ако средната цена за ремонт на пътна отсечка от общинската пътна мрежа е 

300 000 лв. / км. (по данни от предишни ремонти, изпълнявани от общината), и в плана се 

предвиждат 9 000 000 лв. за такива ремонтни дейности, то целевата стойност би била 30 

км.  

Естествено, това е опростен пример, тъй като има и други фактори, които имат влияние на 

определянето на целевата стойност, но въпреки това може да бъда прилаган и в този му вид, 

независимо, че препоръчваме при определянето на стойностите да се разглежда и влиянието на 

описаните фактори, където е възможно. 

Тези фактори могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 Продължителност на плана – колкото по-дълъг е срокът на изпълнение, толкова по-

несигурно е изчислението чрез сравнение с текущите пазарни цени. Именно заради това 

е допустимо да се приложи и индексиране на очакваните цени, съобразени с прогнозните 

очаквания за инфлация; 

 Инфраструктурните проекти имат своите особености, и понякога не могат да бъдат 

съпоставени, но въпреки това при рутинни дейности – напр. ремонт, прилагането на 

аналогия от други проекти е допустимо, съобразено със съответната специфика; 

 Дейностите, свързани с интелектуален труд е по-трудно да бъдат „оразмерени“, но 

такива индикатори почти не са включени в предложената матрица. Ако все пак има 



 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация при процеса на формиране на политики 
в община Черноочене“, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

14 
 

такива, е препоръчително индикаторите да се сведат до количествено измерими 

показатели; 

 При избор на качествени показатели е необходимо да се предвиди набиране на 

информация по изследователски път – чрез проучване, или анкетиране, което следва да 

се подсигури и финансово в рамките на програмата/плана; 

 Индикаторите, зависещи от външни на общината организации и фирми (напр. при 

реализация на публично – частно партньорство) следва много внимателно да се 

включват (респективно и при определяне на стойностите им), защото може да се окажат 

трудно удостоверими, поради липса на информация от изпълняващите проектите 

институции, фирми и организации.  

Данните за изходното състояние обикновено се набират от официалната статистика. Понякога 

обаче тези източници могат да бъдат проблематични.  

Типичните проблеми са:  

 липса на данни на подходящо териториално равнище;  

 късно публикуване на данните (със закъснение от две до три години); 

 несъответствие на официалната статистика към изискванията на плана/програмата; 

 липса на данни с достатъчно разделение по сектори, или на необходимото статистическо 

ниво (напр. за статистическа единица – община).  

В тези случаи, занапред препоръчваме да се извърши предефиниране на индикатора, отколкото 

да се търсят източниците на информация, които да отговарят на дефинираните индикатори. 

Основната причина за подобен подход е, че след като на фаза определяне на начални стойности 

има затруднения, те ще нарастват към края на прилагане на плана, когато ще се търсят и 

окончателните стойности. 

Данните за постигнатите резултати (индикаторите за продукт) най-често се отнасят до 

извършените дейности и така информацията е налична от проектната документация и 

финалните отчети. С попълването на информационната справка общината би следвало да 

разполага с всички необходими данни. 

Стойностите на индикаторите за резултати обаче по-често не са пряко описани в отчетните 

документи, и следва да бъдат изведени, изчислени чрез реализираните продукти - напр. при 

индикатор за продукт „Дължина (в км) на ремонтирана общинска пътна мрежа“, за да се 

изчисли резултатния индикатор „% ремонтирана общинска пътна мрежа“, е необходимо той да 

се съотнесе към общата дължина на общинската пътна мрежа. 

Препоръчва се още при определянето на индикаторите да се извърши проверка доколко е 

възможно да се събере необходимата информация, защото поставянето на индикатор за 

резултат, отнесен към горния пример, като „Спестено време за пътуване“ би бил много труден и 

скъп за изчисляване. 

В случаите, където липсват официални или институционални данни е възможно даден процес да 

бъде измерен с допълнителен специализиран анализ и/или проучване, но следва да се има 
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предвид, че това оскъпява процеса на наблюдение, и също така се създава зависимост от 

методиката, при която би било проведено съответното изследване. 

За да могат да послужат за оценка на въздействие на план или програма, индикаторите трябва 

да позволяват използване на достатъчно голяма база данни (или вече съществуваща, или 

такава, която да бъде създадена за целта чрез допълнителни проучвания), ето защо най-

подходящо е да се използват показатели, включени в официалната статистическа информация, 

които се събират и изчисляват от НСИ, Агенцията по заетост, РИОСВ и др. институции.. 

7. Периодичност и начин на докладване на годишния отчет за изпълнение 

на ОПР 

За да се подобри начина за събиране и обработка на информация от изпълняваните мерки, 

включени в прилаганите планове и програми се утвърждава задължението за изготвяне на 

годишен отчет за изпълнение на ОПР. То е законово регламентирано още в предходния период 

чрез разпоредбите на ЗРР, и следва да намери отражение в ежедневната работа на общинската 

администрация. 

Годишният отчет (ГО) се изготвя от общинската администрация по утвърден шаблон 

(Приложение 3), в които се представя изпълнението на ОПР по отношение на: 

 Постигнат резултати и сравнение с поставените цели 

 Разходвани средства  

 Перспективи и цели за следващия годишен период 

 Преценка на необходимостта от актуализация на плана 

ГО се изготвя на базата на събраната чрез прилагане на механизма информация. Тя от своя 

страна се събира и обработва от Звеното за анализиране на информация (ЗАИ), като звеното 

има активната роля да събира необходимата информация от ръководителите на проекти, които 

общината изпълнява. 

Процедурата по изготвяне и докладване на годишния отчет за изпълнение на Общинския план за 

развитие е следната:  

таблица 2 Процедура по изготвяне и докладване на годишния отчет на изпълнение на ОПР 

Действие Срок Отговорник 

Информацията за изпълнение на ОПР, генерирана в 

базата данни се проверява за актуалност към края на 

календарната година 

15 Януари ЗАИ 

Обобщена и обработена информация се предоставя на 

съответните отговорници за изготвянето на ГО по 

отделните приоритети  

20 Януари ЗАИ 

След като попълнят параметрите по отделните 

приоритети в приложение 3, отговорниците предават 

10 Февруари Служител от 

дирекция ТСУ – 
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техните части от годишния отчет за обобщаване и 

извеждане на преценка за нуждата от актуализация на 

Заместник-кмета на общината 

за проектите от 

капиталовия 

списък 

Служител от 

отдел „Стопански 

дейности, 

управление на 

собствеността, 

местни приходи“ 

– за проектите по 

европейски и  

национални 

програми 

Годишният отчет се финализира, като текста му се 

съгласува със заместник – кмета, секретаря на 

общината, директори на дирекции, началници на 

отдели. 

28 Февруари Заместник-кмет  

Годишният отчет се представя на кмета на общината 

за преглед и одобрение 

5 март Заместник-кмет  

Кметът на общината одобрява годишния отчет (при 

необходимост го връща за доработка) и го внася за 

разглеждане в общинския съвет 

15 март Кмет на община 

Годишният отчет се разглежда и приема на сесия на 

общинския съвет 

30 април Общински съвет 

Одобреният годишен доклад се изпраща до Областна 

администрация - Кърджали 

До 7 дни след 

приемането му 

Общинска 

администрация 

Отчитането на годишна база на изпълнението на ОПР освен че е законово изискуемо, 

предоставя възможност на общинското ръководство да реализира по-успешно своите политики. 

В тази връзка, ОПР подлежи и на регулярни оценки, които да потвърдят валидността на 

изведените приоритети, както и да отчетат напредъка на изпълнение на плана по отношение 

постигнати резултати, ефективност и ефикасност. 

Събираната информация от ЗАИ е отлична предпоставка за извършването на обективна оценка, 

която да анализира изпълнението на плана за развитие. Междинната оценка следва да се 

направи в средата на плановия период, като следва да бъде извършена от външен оценител. 
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Тази оценка в много голяма степен е зависима от информацията, която общината може да 

представи, и често пъти се разглежда от администрацията като обременяващо действие, най-

вече поради факта, че именно информацията за изпълнение на проектите не е налична и 

обособена в единен масив. 

Процедурата по изготвяне и докладване на междинната оценка е следната:  

 

 

таблица 3 Процедура по изготвяне и докладване на междинна оценка 

№ Действие 

1. Изготвяне на техническо задание за извършване на междинна оценка 

2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител 

3. Определяне на периода на оценката, предоставяне на изискуемата информация 

4. Изготвяне на оценката и съгласуването й с Възложителя 

5. Представяне пред общински съвет и приемането й 

6. Предприемане на корективни действия в следствие препоръките от междинната 

оценка 

7. При необходимост – Актуализация на плана за развитие 

 

8. Последваща оценка на изпълнението 

Последващата оценка се извършва след приключване на дадена стратегия/план или програма. 

Нейната задача е да изследва въздействието върху територията от изпълнените действия и 

интервенции. Характерът на последващата оценка изисква тя да се прави обикновено от 12 до 18 

месеца, след края на конкретната стратегия/план или програма. 

Чрез заключителната оценка се прави рекапитулация на цялостната реализация на конкретните 

общински политики. Тя има за цел да се установят как са използвани обществените ресурси, 

каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените 

цели. Анализират се факторите за постигнатия успех или провал, както и за устойчивостта на 

резултатите. Правят се обобщени изводи, които могат да имат валидност при разработването и 

реализацията на годишните цели през следващия период.  

Последващата оценка на ОПР се изпълнява в съответствие с чл. 34 от ЗРР след приключване 

действието на общинския план за развитие на община Черноочене, но не по-късно от една 
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година след изтичането на периода на действие на плана. Обхватът на последващата оценка 

включва: 

− оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите - 

Оценява се до каква степен се постигат заложените целеви резултати по конкретните 

общински политики и как те са допринесли за изпълнението на поставените цели. 

Оценката се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията 

(включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени 

ефективността на изпълнените дейности. При оценяването на постиженията може също 

така да се оценят програмните процедури, за да се разбере как са получени резултатите 

или защо очакваните ефекти не са постигнати.; 

− оценка на общото въздействие - оценяват се въздействията на реализираните 

общински политики и програми в различни аспекти. Тази оценка се използва, когато е 

известно, че върху резултатите от провежданата политика влияят външни фактори, за да 

може да се разграничи нейния принос за постигане на набелязаните цели. 

− оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси - анализ, при 

който се сравняват постигнатите резултати с разходите (изразходваните ресурси) за 

тяхното получаване. Чрез анализа се оценява уместността на разходите за постигане на 

определена цел, за да се определи най-изгодните възможности и начини за постигане на 

предвидените цели.; 

− изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

Оценката трябва да бъде селективна и стратегически ориентирана, като се концентрират най-

вече върху факторите, имащи значение за реализацията на конкретните политики и програми.  

9. Механизъм за наблюдение, контрол и оценка на постигнатите 

резултати, продукти и въздействие на политиките 

Преди да се пристъпи към разработването на правила за мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнението на общински политики се извърши преглед на вътрешните документи 

на общинска администрация Черноочене, регламентиращи отговорностите на служителите, 

които касаят наблюдението и контрола. Целта беше да се използват, там където е възможно, 

съществуващи документи, които да бъдат актуализирани и адаптирани за нуждите на общинска 

администрация Черноочене. Основната идея на подобен подход е предложените правила да 

бъдат по – познати и лесно приети от служителите. Прегледът на вътрешните правила и наредби 

показа, че няма настоящи документи в администрацията, които да регламентират отговорности 

на служителите свързани с наблюдението, контрола и изпълнението на провежданите общински 

политики.  

Въпреки, че няма регламентиран документ за наблюдение на общинските политики чрез наредба 

или вътрешни правила, то има създаден регистър, в който се попълва информация относно 

текущи проекти, която веднъж годишно се предоставя на общинското ръководство. Регистърът 

на проектите съдържа информация относно договора, име на проект, сума на финансиране и 
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основни дейности, но не отчита тяхното изпълнение съгласно предварително заложени 

индикатори. 

Настоящият документ и приложенията към него целят именно наблюдение и оценка на 

общинските политики, разписани в стратегически и планови документи чрез отчитане на 

предварително заложените индикатори.  

Механизмът за наблюдение, контрол и оценка е конструиран така, че да обхване различните 

етапи на проектния цикъл, като се приема че проектите са основната съставна част на плановете 

и програмите. 

За да може процесите да бъдат коректно обхванати е необходимо да се осигурят следните 

условия: 

 При подготовката на плана за развитие са спазени изискванията за определяне на 

индикаторите; 

 Създадени са необходимите административни условия ( назначаване на ЗАИ, и т.н.) 

за прилагането на механизма; 

 Своевременно регистриране на данните – в базата данни се регистрират сключени 

договори по проекти, като в последствие се отчитат постигнатите резултати, в технически 

и финансов аспект; 

Механизмът е разработен, за да подпомогне общинското ръководство при наблюдението, 

контрола и оценката на прилаганите планове и програми, както и как да се структурират 

бъдещите планове и програми, с цел да осигури надеждна информация за нуждите на текущото 

наблюдение и последваща оценка на определена политика.  

За целта е необходимо при подготовката на всеки планов или програмен документ да може да се 

отговори на следните въпроси: 

 Каква промяна се търси чрез подготовката и изпълнението на съответния план или 

програма? 

 Кои индикатори най-точно ще докажат тази промяна? 

 Може ли чрез дефинираните индикатори за продукт да се определят и резултатите 

от провежданата политика? 

 Налична ли е информацията за базовите стойности, както и методиката за 

изчисление на бъдещите постигнати резултати? 

Разработеният механизъм, освен че отговаря на тези условия, е базиран и на следните 

принципи, които осигуряват неговата приложимост: 

 Лесен за прилагане, без да изисква сериозни допълнителни ресурси от страна на 

общинската администрация; 

 Обхваща всички дейности включени в ОПР, извършвани от общината; 

 Позволява разширение на обхвата на наблюдаваните политики само чрез използването 

на специфични секторни индикатори; 
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 Възможно е дефинирането на допълнителни индикатори за наблюдение; 

 Осигурява създаването на база данни, в лесен за използване формат, която улеснява 

изготвянето на годишния отчет за изпълнение на ОПР, който от своя страна 

представлява инструмент за наблюдение на изпълнението, както и за вземане на 

оперативни и стратегически решения; 

 Урежда ясно процедурата за събиране и архивиране на данните; 

Това позволява на общинското ръководство да проследява изпълнението на текущите планове, 

както и да създава по-лесно индикаторните системи на разработваните от тях бъдещи планове и 

програми. 

10. Прилагане на механизма за наблюдение на изпълнението на общински 

политики 

Механизмът работи при допускането, че неговото прилагане се въвежда с административна 

заповед, и е валиден за цялата общинската администрация. 

1. Създава се отговорно звено за анализ на информацията (ЗАИ) за набиране и 

обработка на информацията 

С изрична заповед на кмета на общината се създава звено от служители в общинска 

администрация (може да бъде и отделен служител, при ясно разписани задължения в неговата 

длъжностна характеристика), което да изпълнява функциите на ЗАИ, и има основни задачи по: 

 Разясняване на приложимостта на механизма и необходимостта от текущо събиране на 

информация към останалите структури на общинската администрация; 

 Събиране и обработка на данните, предоставяни при прилагане на механизма; 

2. Определя се реда за предоставяне на данни  

Предоставянето на данни има следната последователност: 

1. За нуждите на изготвяне на годишния отчет, както и последващите действия по контрол и 

оценка, при стартирането на всеки един проект (договор), имащ отношение към ОПР или 

друг секторен планов документ, се назначава ръководител на проекта.  

2. Ръководителят е длъжен в 10 дневен срок от подписване на договора за финансиране 

(при външно финансиране), или от подписване на договора за изпълнение (при 

финансиране от общинския бюджет), да предостави на ЗАИ попълнена ИС за 

стартиращата дейност, по утвърден образец (Приложение 4). 

3. В разглеждания случай, общината следва да събира информация за: 

 инвестиционни дейности и проекти от инвестиционен характер (строителство и доставки, 

придобиване на ДМА и ДНА); 

  дейности и проекти без инвестиционен елемент (обучения, кампании, културни и 

образователни мероприятия и инициативи, изследвания, проектиране за осигуряване на 

проектна готовност). 
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4. ЗАИ следи за периодичността на изпълнение на отделните проекти, и след датата на 

тяхното приключване изисква от ръководителя на проект информация за постигнатите 

резултати и разходвани средства. 

3. Определят се заинтересованите страни  

Групата на заинтересованите организации може да бъде разширявана с оглед на различните 

нужди от наблюдение на специфични програми, но основните субекти са: 

 Дирекции и отдели от общинска администрация – за всички свои проекти и 

дейности, имащи обособен, проектен характер; 

 Социални, образователни и културни институции от общината, които 

самостоятелно изпълняват проекти, попадащи в обхвата на ОПР; 

 Частни компании, които осъществяват проекти чрез публично – частно 

партньорство. 

 4. Oбработка на информацията и извличане на данни 

Служителите от ЗАИ изискват и попълват постъпилата информация в база данни за ОПР 2014 - 

2020 - Приложение 1, или в нова база данни, която е създадена след приемането на плана/ 

програмата към отделната политика.  

Всеки план или програма, извън ОПР, може да бъде информационно осигурен, чрез прилагане 

на механизма и дейността на ЗАИ. Ето защо, препоръчваме такава база да се създава за всеки 

програмен или планов документ, за да може да се извършва текущото им наблюдение.  

За целта трябва да се подготвя самостоятелна база данни, към която да се отнасят конкретните 

проекти, имащи отношение към съответния план или програма, респективно общинска политика 

в определена сфера. 

Например, базата данни за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие ще се 

различава като съдържание от тази, необходима за наблюдението на програмата за развитие на 

културата. 

Структурно обаче, те ще си приличат, и е възможно данните за даден проект да е необходимо да 

бъдат отразени при повече от един план или програма. 

Така създадените бази данни ще осигуряват текуща и надеждна информация за: 

 Секторно разпределение на проекти, финансиране, резултати; 

 Източници на финансиране; 

 Финансови показатели, съответно възможност за сравнение на постигнати 

единични цени за сходни дейности; 

 Степен на постигане на заложените цели - на проектно и на планово ниво; 

 Възможност за филтриране при търсене на информацията; 

 Създаване на справки за нуждите на управленски решения, информираност на 

ръководството на общината, общински съвет, местна общественост. 
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11. Ред за събиране на информацията 

Следвайки описания ред на предоставяне на информация, алгоритъма на действие на 

механизма за наблюдение на ОПР се описва по следния начин: 

Предварителни условия:  

1. Определено е звено в общината, на което са отредени функции на ЗАИ. 

2. Задължението за прилагане на залегналите в механизма изисквания е сведено до всички 

служители в общинската администрация. 

След като предвавителните условия са осигурени, действията, които следват са описани в 

следващата фигура: 

 

фигура  3 Последователност на действията 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етап 1 – Създаване на база данни с индикатори за наблюдение на ОПР 2014 – 2020 г.  - при 

разработване на всеки нов общински планов документ или програма се взимат предвид 

препоръките за оценка и формулиране на индикаторите, като и за определяне на базовите и 

целеви стойности, като се използват предложените секторни индикатори, а при необходимост се 

залагат и други, с които се обогатява и примерния списък за бъдещата работа. 

Етап 2 – Подаване на информация от Ръководителя на проекта (РП) на ЗАИ относно 

договора - при стартиране на всяка дейност или отделен общински проект се определя 

1. Създаване на база данни с индикатори за наблюдение на ОПР 2014-2020 г. 

 

2. Подаване на информация от Ръководителя на проекта на ЗАИ относно договора 

 

3. Провеждане на получената информация от ЗАИ и въвеждане в системата за 

наблюдение 

4. Предоставяне на информация от РП при приключване на договора 

 

5. ЗАИ проверява информацията и я въвежда в системата за наблюдение 
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отговорно лице или ръководител на проекта, който в срок от 10 дни, след подписване на 

договора подава на ЗАИ основните параметри на договора/проекта. 

 

 

 

 

фигура  4 Събиране на информация за текущи проекти 

 

 

Етап 3 - Проверка на получената информация от ЗАИ и въвеждане в системата за 

наблюдение - служителите на ЗАИ проверяват получената информация, и я въвеждат в 

системата за наблюдение. Въвеждането на информацията изисква упражняване на контрол по 

отношение качеството на данните. При необходимост, ЗАИ може да връща за допълване или 

преработка представената информационна справка. Ако служител от звеното определено за ЗАИ 

е определен и за ръководител на даден проект, то контрола по качество на информацията се 

осъществява от друг експерт, служител на звеното. 

Етап 4 - Предоставяне на информация от РП при приключване на договора - след изтичане 

срока на всеки проект /договор, ЗАИ изисква от ръководителя на проекта да предостави 

информация (чрез попълнена ИС) за постигнатите резултати в срок от 15 дни след предоставяне 

на последния отчетен доклад по проекта. 

Етап 5 – ЗАИ проверява информацията и я въвежда в системата за наблюдение  

При провеждане на проверки, оценки за напредъка, одити, служителите от ЗАИ сътрудничат в 

хода на извършваните дейности. Служителите от ЗАИ събират, обработват и анализират 

информация с цел подпомагане на взимането на стратегически и корективни решения, изготвяне 

на доклади за дейността на общината и т.н. 

Звено за 

анализиране 

на 

информация 

Проект 

Проект 

Проект 

Проект 
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12. Информационно и финансово осигуряване прилагането на модела 

За прилагането на механизма не се изискват допълнителни ресурси за информационното 

осигуряване, тъй като ще се използват наличните в общинската администрация. 

Финансово няма да има обременяване, тъй като основната задача ще е на служителите от 

структурата, определена за ЗАИ, които в рамките на своите служебни задължения ще 

изпълняват дейностите по проверка и въвеждане на информацията, както и генериране на 

справки. 

Важно е да се знае, че тези дейности така или иначе се извършват и сега от служители в 

общината, но поради липсата на регламентиран ред за събирането на информацията, времето 

необходимо за изпълнение на подобни задачи е значително над това, което ще се изисква при 

прилагане на модела. 

13. Процедура за приемане и изменение на рамковия документ 

Механизмът е разработен като рамков документ, чието прилагане е свързано с провеждането на 

целенасочена политика от страна на общинското ръководство по отношение подобряване 

процеса на наблюдение и оценка на осъществяваните политики. 

Неговото приемане на практика се реализира чрез назначаване на ЗАИ, информиране на 

останалите служители за прилагането му, както и чрез утвърждаване на процедурата за 

изготвяне на годишен отчет за изпълнението на ОПР 2014 – 2020. 

Изменението може да се извърши или чрез промяна в самия механизъм, или чрез издаването на 

административни заповеди, които да уреждат прилагането му. Предложенията за промяна може 

да бъдат инициирани както от ръководството на общината, така и от отделни общински 

служители.  

Правомощието за промяна на механизма е на кмета на общината, без да е необходимо 

одобрението на общинския съвет. 

 

 

14. Приложения 

 

1. Годишен отчет за изпълнение на ОПР 

2. Списък с примерни секторни индикатори 

3. Матрица за отчитане на проектите в ОПР 

4. Информационна справка 
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