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I. ВЪВЕДЕНИЕ:  

Настоящият документ е разработен в изпълнение на Дейност 2, част от проект: 
„Създаване на инструмент (методика) за независим мониторинг от страна на 
неправителствения сектор върху прозрачността и ефективността на процеса на 
формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво и тестване 
на практическата му приложимост“, финансиран по Оперативна програма „Добро 
управление“, BG05SFOP001-2.009 – „Повишаване на гражданското участие в процесите 
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. Основна 
цел на проекта е да се насърчи включването на НПО в процесите на формулиране на 
политики и вземане на решения, съвместно с администрациите на местно ниво.  

Специфичните цели на проекта са: 

1) Разработване  на  алтернативен механизъм на контрол, извън формалната регулация 
на процеса на формулиране и изпълнение на общински политики, осигуряващ 
откритост и прозрачност на действията на общинската администрация и по-добра 
отчетност. 

2) Сравнение между прозрачността и ефективността на процеса на формиране, 
осъществяване и мониторинг на общински политики в две избрани общини и 
извеждане на съответните препоръки. 

 

 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА МЕТОДИКАТА 

 

1. Основни цели на разработената Методика 

Методиката за независим мониторинг от страна на гражданското общество върху 
прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на 
политики и законодателство на местно ниво е разработена въз основа на извършения 
задълбочен анализ на приложимото законодателство и основните стратегически 
документи, имащи отношение към гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно 
(общинско) ниво по Дейност 1 от проекта.  

Настоящата Методика представя алтернативен механизъм на контрол, извън 
формалната регулация на процеса на формулиране и изпълнение на общински 
политики, осигуряващ откритост и прозрачност на действията на общинската 
администрация и по-добра отчетност. Целта й е да предложи цялостен, единен и 
функциониращ механизъм, с ясни, конкретни и измерими показатели за набиране, 
обработка и систематизиране на данни и информация относно прозрачността и 
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ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и 
законодателство на местно ниво, извън формалната регулация на процеса на 
формулиране и изпълнение на общински политики. Практическото прилагане на 
разработената методика ще спомогне за повишаване на ангажираността както на 
заинтересованите НПО на местно ниво, така и на съответната общинска 
администрация - вземащите решение представители на местната власт, ще могат да 
получават обратна връзка от прилагащите методиката, експертиза и опит, от които 
иначе биха били лишени, както и информация за различните възможни или реални 
ефекти от дадено решение. По този начин ще се повишат условията на консултации и 
сътрудничество между местните администрации и НПО и ще се създаде предпоставка 
за приемане на по-добри решения, които в по-голяма степен отговарят на обществения 
интерес, което е пълно съответствие с принципа за партньорско управление с 
гражданите и бизнеса. 

В допълнение утвърждаването на подобен механизъм и бъдещото му използване като 
средство за осъществяване на граждански мониторинг върху прозрачността и 
ефективността на процеса на вземане на решения на местно ниво ще осигури по-
голяма откритост и прозрачност на действията на общинската администрация, както 
и по-добра отчетност – независимият мониторинг предоставя допълнителна 
увереност, че вземащите решения носят отговорност за действията си. 

 

2. Целеви групи на Методиката 

Целевите групи, към които е насочена Методиката са: общинските администрации, 
неправителствените организации, в т.ч. техните служители, социални партньори, 
бизнеса и широката общественост.  

 

3. Основни принципи и критерии при разработване на методиката 

Стратегията на Съвета на Европа за иновации и добро управление на местно ниво, 
одобрена от Правителството на Република България през 2007 г. утвърждава 12 
основни принципа за добро демократично управление на местно ниво: 

 Принцип 1. Честност, представителност и обществено участие по време на 
избори. 

 Принцип 2. Отзивчивост. 

 Принцип 3. Ефикасност и ефективност. 

 Принцип 4. Откритост и прозрачност. 

 Принцип 5. Върховенство на закона. 

 Принцип 6. Етично поведение. 

 Принцип 7. Компетенции и капацитет. 

 Принцип 8. Иновации и отвореност за промени. 
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 Принцип 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация. 

 Принцип 10. Стабилно финансово управление. 

 Принцип 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство. 

 Принцип 12. Отчетност. 

Разработената през 2009 г. от Омбудсмана на Република България по проект, 
финансиран по ОПАК Методика за оценка на доброто управление в общините1 стъпва 
именно на тези 12 принципа и на базата на Наръчник за прилагане принципите на 
добро управление в България на местно ниво, и на базата на дефинираните ключови 
области в работата на местните власти предлага система от по 5 индикатора, критерии 
и скала за оценка за прилагането на всеки един от 12-те принципа. 

Настоящата Методика за независим мониторинг от страна на гражданското общество 
върху прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на 
политики и законодателство на местно ниво отчита приложимите елементи от 
разработената Методика на Омбудсмана на Р. България, като надгражда тези 
елементи, а именно Принцип 4. Откритост и прозрачност и Принцип 12. Отчетност 
и по-конкретно по отношение на осъществяването на граждански мониторинг върху 
процеса на формулирането на политики, вземането на решения и отчетността на 
изпълнението от страна на местната власт. В тази връзка, в основата на настоящата 
Методика са заложени следните основни критерии за мониторинг върху 
прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на 
политики и законодателство на местно ниво: 

 Прозрачност на процеса по формулиране на общински политики. 

 Степен на участие на НПО и заинтересованите обществени групи в процеса. 

 Ефективност и прилагане на добри практики при формулирането и 
изпълнението на политиките.  

 Отчетност - наличие на отговорност за действията и отчитане на изпълненията 
пред широката общественост. 

 

4. Обща методология за извършване на независимия мониторинг 

В теорията, както и в различните методически ръководства и добрите практики в 
областта на мониторинга и оценката е наличен богат набор от методи и инструменти, 
част от които са приложими и по отношение на мониторинга върху прозрачността и 
ефективността на процеса на вземане на решения на местно ниво.  

Според типа на търсената информация и начина на нейното събиране, методите на 
изследване най-общо се разделят на две големи групи – количествени и качествени. 

Основната цел на количествените методи е чрез тях да бъде събрана достатъчна 
информация по отношение на обществени нагласи и предпочитания, която 

                                                           
1 https://www.ombudsman.bg/municipality/criteria/438#middleWrapper 
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впоследствие се анализира чрез методите за анализ. При много големи масиви от 
респонденти и данни при количествените проучвания се използват извадкови методи 
с цел намаляване на времето и разходите за постигане на изследователските цели. 
Получените резултати се представят в количествени измерители. Най-приложимите 
количествени методи за събиране на информация са кабинетното проучване и 
анкетното проучване.  

Качествените методи за събиране на информация са особено приложими при 
извършване на мониторинг и/или оценка на публични политики. Те са подходящи 
при  събиране на по-задълбочена и нюансирана информация за мненията и 
поведението на изследваните лица. Едни от основните качествени методи, 
предназначени за събиране на информация за целите на мониторинга и оценката на 
публични политики са интервютата и фокус групите. 

С цел постигане на измеримост на всички индикатори за оценка, както и за 
осигуряването на възможност за прилагане на хоризонтален подход по отношение на 
представянето на отделните общини, за целите на настоящата Методика е предвидена 
система от индикатори, основаваща се преди всичко на количествени методи за 
събиране на данни и информация при извършването на мониторинг върху 
прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на 
общинските политики, а именно това са методите на кабинетното проучване и 
анкетното проучване. 

Принцип на триангулацията 

Съгласно разработената от Института по публична администрация Методика за 
последващо въздействие2, триангулацията предполага, че към даден въпрос или проблем 
се подхожда от различни гледни точки, за да се получат възможно най-точни изводи и 
заключения. Съществуват три вида триангулация: триангулация на източниците на 
данни, триангулация на изследванията и триангулация на методите. 

Триангулация на източниците на данни съчетава видове информация, които може да 
произтичат от количествени и качествени техники. Например, първоначалните 
констатации въз основа на данните от мониторинга могат да бъдат проверени и 
обяснени чрез разглеждането им по време на интервюта с „експерти и /или 
привилегировани свидетели“. И обратното, изявления на респондентите при 
проучването може да бъдат сверени и подкрепени от количествени данни. 
Информацията, получена чрез различни качествени методи, например интервю, 
фокус групи и анализ на документи или преглед на литературата, могат да бъдат 
противопоставени помежду си, за да се получи последователно и надеждно становище 
по въпроса. 

Триангулация на изследванията може да бъде постигната чрез мултидисциплинарен 
състав на екипа за оценяване, например, опит в публичната администрация и 

                                                           
2 https://www.ipa.government.bg/bg/metodika-za-posledvashcha-ocenka-na-programi-i-normativni-aktove 
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специфичен сектор на експертни познания както и комбиниране на академични 
знания със знания на практикуващите. Всяка гледна точка може да допринесе и да 
обогати анализа. Освен това, няколко членове на екипа за оценяване (с общ или 
различен експертен опит) могат индивидуално да направят отделен анализ въз основа 
на един и същ набор от информация и по-късно заключенията да бъдат сравнени и 
прецизирани. 

Триангулация на методите предполага използването на няколко изследователски 
техники. Структурата на оценяването обикновено съдържа подход на повече методи, 
при който се използват количествени и качествени методи и източници на данни, за 
да се отговори на въпросите за оценка. Докато количествените техники позволяват 
наблюдение и съпоставимост, качествените техники осигуряват вникване, обяснение 
и тълкуване. 

При извършване на 

независимия 

мониторинг от 

страна на 

гражданското 

общество върху 

прозрачността и 

ефективността на 

процеса на 

формулиране и 

изпълнение на 

политики и 

законодателство на 

местно ниво 

принципът на 

триангулацията се 

прилага от една 

страна чрез 

събирането на 

информация от три различни източника – чрез собствени проучвания, и проучвания 

мнението на общинската администрация и гражданите от съответните общини, обект на 

мониторинга и оценката. 

От друга страна, принципът на триангулация изисква систематичното съчетаване на опита на 

експертния екип, извършващ мониторинга. Именно затова е предвидено методиката да се 

прилага от екипи от минимум трима експерта, които да оценят независимо представянето на 

отделните общини. Използването на този подход ще позволи адекватното съпоставяне на 

данните, получени от използваните различни източници на информация. Основната 

концепция при използване на триангулирането като принцип на оценка е, че данните и 

Определяне на 
комплексна оценка 

Кабинетно 
проучване 

(документален 
анализ)

Анкети сред 
граждани

Анкети сред 
служители на 

администрацията
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заключенията следва да се обосноват и приемат чрез използване на поне три източника на 

информация с цел получаване на адекватно ниво на достоверност.  

 

 

III. АЛГОРИТЪМ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПО ОТДЕЛНИТЕ 
КРИТЕРИИ  

Оценката на отделните индикатори и по четирите стълба се извършва по 
четиристепенна скала (от 0 до 3 т.), като  с 0 точки се оценява най-ниската степен на 
прозрачност и ефективност, а с 3 точки съответно най-високата степен. В случаите, в 
които за даден индикатор не е налична информация и/или данни, които да позволят 
оценяване се присъждат 0 точки. 

Оценката подлежи на задължителна мотивировка. За целите на обосновката се попълва 
следната таблица: 

Индикатори Оценка Обосновка 

Индикатор И… 0 
 

Индикатор И… 1   

Индикатор И… 2   

Индикатор И… 3   

 

 

IV. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ  

Индикаторите са важен източник на информация, на който се основава всяка една 
дейност по осъществяването на мониторинг и оценка. Залагането на специфични, 
измерими, постижими, релевантни и определени във времето индикатори за 
осъществяването на дадена дейност (в случая формулирането и изпълнението на 
политики и законодателство на местно ниво) е в основата на извършването на 
качествен мониторинг на нейното изпълнение. 

За целите на настоящата Методика е предвидена система от индикатори със 
съответното остойностяване за тяхното измерване, която да осигури систематичен и 
унифициран подход на гражданското наблюдение в процесите на вземане на 
решения, формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво.   

Предвидената система от индикатори предоставя възможност за количествено 
остойностяване на заложените критерии за мониторинг върху прозрачността и 
ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на политики и 
законодателство на местно ниво: 
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 Прозрачност на процеса по формулиране на общински политики. 

 Степен на участие на НПО и заинтересованите обществени групи в процеса. 

 Ефективност и прилагане на добри практики при формулирането и 
изпълнението на политиките.  

 Отчетност - наличие на отговорност за действията и отчитане на изпълненията 
пред широката общественост. 

Оценката по отделните индикатори се извършва по четиристепенна скала (от 0 до 3 т.), 
като по-долу са посочени конкретните начини за остойностяване и оценка по всеки 
един от индикаторите по четирите критерия за мониторинг. 

 

1. Критерий 1 „Прозрачност на процеса по формулиране на общински 
политики“ 

Индикатор 1.1: Достъп до информация относно процеса на формулиране на 
общински политики (И1.1) 

Според Стратегия за развитие на държавната администрация (2014 - 2020 г.) правото на 
достъп до информацията е „основен принцип при разработването на политики за прозрачно 
и открито управление, като публични могат да бъдат всички данни, които не съдържат в себе 
си лични данни и класифицирана информация“. В този стратегически документ са 
посочени и някои основни проблеми, свързани с формирането и прилагането на 
публични политики, както на национално, така и на местно равнище, сред които:  

 При създаването на политики те невинаги са достатъчно добре консултирани и 
разработвани в тясно взаимодействие с университетските среди, 
неправителствени организации, гражданите и предприемачите. 

 Публикуването на проектите на интернет сайтовете не е достатъчно резултатно. 
Необходими са активни, целенасочени и добре фокусирани консултации със 
съответните целеви групи, които да бъдат активно ангажирани в процеса. 

 Като цяло липсва информация по конкретните политики и наредби, поради 
което е необходимо по-ефективно да се използват обществените медии за 
информиране на обществото. 

Чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове изисква в процеса по изработване на 
проект на нормативен акт задължително да се провеждат обществени консултации с 
гражданите и юридическите лица. Следващата алинея 3 от ЗНА регламентира 
задължението преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане 
от компетентния орган, съставителят на проекта да го публикува на интернет 
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 
предварителната оценка на въздействието, като в случаите когато съставителят е орган 
на местното самоуправление, публикуването се извършва на интернет страницата на 
съответната община и/или общински съвет. 
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В тази връзка, първият от заложените индикатори за измерване на прозрачността на 
процеса по формулиране на общински политики разглежда начина, по който 
съответната община представя на интернет страницата си информация относно 
разработваните проекти на нормативни актове и стратегически документи, имащи 
отношение към прилаганите политики на местно ниво. 

Начин за остойностяване и оценка по И1.1: 

3 т. – На интернет страницата на общината има обособена секция, където се 
публикуват проектите на нормативни актове и разработваните стратегически 
документи. В нея са публикувани проектите на всички стратегически документи, 
изпълнявани от общината.  

2 т. – На интернет страницата на общината има обособена секция, където се 
публикуват проектите на нормативни актове и разработваните стратегически 
документи. В нея са публикувани проектите на някои от стратегическите документи, 
изпълнявани от общината. 

1 т. – На интернет страницата на общината има обособена секция, където се публикува 
информация за разработваните проекти на нормативни актове, в съответствие с чл. 26, 
ал. 3 от Закона за нормативните актове. Липсва обаче информация за разработваните 
стратегически документи. 

0 т. - На интернет страницата на общината няма обособена секция, където да се 
публикуват проектите на нормативни актове и разработваните стратегически 
документи. 

 

Индикатор 1.2: Подход за предоставяне на информация при формулирането на 
общински политики (И1.2) 

Европейската харта за местно самоуправление определя местното самоуправление 
като „правото и реалната възможност за местните общности да регулират и да управляват 
в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното население, съществена 
част от обществените дела”. Това определение е възприето и в чл. 17 от ЗМСМА, според 
който: „Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно 
значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност“. Тази възможност за 
самостоятелно управление на местно ниво се изразява и прилага както чрез избраните 
органи на местната власт - общински съвет и кметове, така и пряко (непосредствено) - 
чрез участие в обществени консултации и други форми на гражданско участие. 

Включването на гражданите във вземането на значими решения, свързани с бъдещото 
развитие на региона, в който живеят спомага за повишаване на доверието им в 
органите на местно самоуправление и гарантира по-добро реализиране на политиките 
от месно значение, предвид факта че същите са били взети след тяхно мнение и 
формулирани с тяхно участие. Изразявайки открито своите интереси и виждания по 
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дадена разработвана политика, гражданите се чувстват обвързани с нея, формират 
потребност за даване на своя принос към намирането на решения и така стават по-
отговорни към проблемите и въпросите, формулирани на етап разработване на 
съответния нормативен акт или стратегически документ.  
Единствената нормативна регулация, свързана със задълженията на органите на 
местната власт да предоставят информация на гражданското общество при 
формулирането на общински политики е разпоредбата на чл. 26 от ЗНА. Въпреки това, 
много общини по своя инициатива използват освен интернет сайта си и други, 
допълнителни информационни канали и форми за комуникация за популяризиране 
на предстоящи обществени консултации и начини за предоставяне на информация, 
свързана с разработвани политики, които не са задължителни. Такива допълнителни 
форми на комуникация и начини за предоставяне на информация могат да бъдат: 

 организиране на пресконференции, информационни срещи с граждани и 
заинтересовани страни; 

 разпространение на брошури, листовки, плакати, транспаранти и др.; 

 разпространение на информация чрез социалните мрежи и информационни 
портали; 

 разпространение на информация чрез местни средства за масова информация; 

 разпространение на информация чрез информационни табла; 

 изпращане на имейли до различни сдружения на гражданското общество в 
региона; 

 други подходящи форми. 

Настоящият индикатор отразява подхода при предоставянето на информация от 
страна на органите на местна власт към широката общественост при формулирането 
на общински политики.  

Начин за остойностяване и оценка по И1.2: 

3 т. –  Общината информира гражданите и другите заинтересовани страни за 
разработваните проекти на нормативни актове и стратегически документи, имащи 
отношение към прилаганите политики на местно ниво чрез публикуването им на 
интернет страницата си. В допълнение, има практика за предоставянето на 
допълнителна информация в систематизиран и обобщен вид за целта на 
разработвания акт/ документ, предлаганите мерки и необходимите ресурси за 
осъществяването му и т.н. Тази информация се предоставя на широката общественост 
чрез използването на два или повече от горепосочените комуникационни канали.  

2 т. – Общината информира гражданите и другите заинтересовани страни за 
разработваните проекти на нормативни актове и стратегически документи, имащи 
отношение към прилаганите политики на местно ниво единствено чрез 
публикуването им на интернет страницата си. В допълнение, има практика за 
предоставянето на допълнителна информация в систематизиран и обобщен вид за 
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целта на разработвания акт/ документ, предлаганите мерки и необходимите ресурси 
за осъществяването му и т.н. 

1 т. – Общината информира гражданите и другите заинтересовани страни за 
разработваните проекти на нормативни актове и стратегически документи, имащи 
отношение към прилаганите политики на местно ниво единствено чрез 
публикуването им на интернет страницата си. Липсва обаче информация в 
систематизиран и обобщен вид за целта на разработвания акт/ документ, 
предлаганите мерки и необходимите ресурси за осъществяването му и т.н. 

0 т. – В Общината не съществуват информационни канали, чрез които гражданите и 
другите заинтересовани страни да бъдат информирани за разработваните проекти на 
нормативни актове и стратегически документи, имащи отношение към прилаганите 
политики на местно ниво. 

 

Индикатор 1.3: Анализ и обобщаване на получените становища и публикуване на 
обратната връзка (И1.3) 

Комуникацията между участниците в процеса на формулиране на политики и 
разработване на нормативни актове и стратегически документи на местно ниво следва 
да бъде документирана, за да осигури възможност за проследяване на процеса от 
всички заинтересовани срани и ясна отчетност. Осигуряването на устойчива система 
за диалог и обратна връзка със заинтересованите страни в процеса на формулиране на 
политики от местно значение е ключово за мотивацията за участие и изграждането на 
партньорство със заинтересованите страни, както на етап изготвяне на съответния 
нормативен акт или стратегически документ, така и впоследствие при неговото 
изпълнение. 

Чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове изисква след приключването на 
обществената консултация и преди приемането, съответно издаването 
на нормативен акт, съставителят на проекта да публикува на интернет страницата на 
съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за 
неприетите предложения. Когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната 
власт, каквито са кметовете на общини, публикуването на справката следва да се 
извършва едновременно и на Портала за обществени консултации. 

В допълнение, като добра практика за публикуването на обратна връзка и обобщена 
справка по проведените консултации е препоръчително да се ползват и други 
комуникационни канали, като тези разгледани по-горе при Индикатор 1.2. Особено 
важно е да се опишат мотивите по обратната връзка на отхвърлените предложения и 
да бъде даден аргументиран отговор на всяко едно от направените предложения в 
прегледен (напр. табличен) вид. 

Индикатор 1.3. отразява именно начина, по който съответната община обобщава и 
документира резултатите от проведените консултации по приемането на нормативни 
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актове и стратегически документи и осигурява обратна връзка на участниците в 
обществените консултации. 

Начин за остойностяване и оценка по И1.3: 

3 т. – Общината публикува справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за 
неприетите предложения по разработването на нормативни актове и/или 
стратегически документи. Справката съдържа ясно обосновани и аргументирани 
мотиви за отхвърляне на тези предложения по проектите на документи, които не са 
приети. Освен чрез интернет страницата си и Портала за обществени консултации, 
общината е осигурила обратна връзка и чрез други комуникационни канали, за което 
има необходимите доказателства (напр. протоколи от проведени информационни 
срещи и консултации с граждани и заинтересовани страни, доказателства за 
осъществена обратна връзка чрез сайта на общината, социалните мрежи и/или други 
информационни портали, публикации в местни средства за масова информация и 
т.н.). 

2 т. – Общината публикува на интернет страницата си и на Портала за обществени 
консултации справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 
предложения по разработването на нормативни актове и/или стратегически 
документи. Справката съдържа ясно обосновани и аргументирани мотиви за 
отхвърляне на тези предложения по проектите на документи, които не са приети. 

1 т. – Общината публикува на интернет страницата си и на Портала за обществени 
консултации справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 
предложения по разработването на нормативни актове и/или стратегически 
документи. Липсват обаче мотиви за отхвърляне на предложенията по проектите на 
документи, които не са приети или тези мотиви не са ясно обосновани и 
аргументирани. 

0 т. – Липсва проследимост или не е осигурена обратна връзка със заинтересованите 
страни по направените от тях предложения по разработването на нормативни актове 
и/или стратегически документи. 

 

Индикатор 1.4: Оценка на прозрачността на процеса по формулиране на общински 
политики от страна на общинската администрация (И1.4) 

Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на отговорите, получени 
от анкета сред служители от общинската администрация относно прозрачността на 
процеса по формулиране на общински политики. Възможните отговори са по 
четиристепенна скала от 0 до 3 т. За целта във въпросника, предназначен за служители 
от общинската администрация се включва следния примерен въпрос:  

„Според Вас общината прилага ли достатъчни и навременни мерки, чрез които да 
информира гражданите и другите заинтересовани страни за разработваните 
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проекти на нормативни актове и стратегически документи, имащи отношение към 
прилаганите политики на местно ниво?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И1.4: 

3 т. – Да, общината прилага достатъчни и навременни мерки за информиране на 
гражданите и другите заинтересовани страни при разработването на проекти на 
нормативни актове и стратегически документи. Тези мерки биха могли да бъдат 
използвани като добра практика и от други общини. 

2 т. – Да, общината прилага достатъчни и навременни мерки за информиране на 
гражданите и другите заинтересовани страни при разработването на проекти на 
нормативни актове и стратегически документи. 

1 т. – Общината прилага мерки за информиране на гражданите и другите 
заинтересовани страни при разработването на проекти на нормативни актове и 
стратегически документи. Не винаги тези мерки са достатъчни и/или навременни. 

0 т. – Не, общината не прилага необходимите мерки за информиране на гражданите и 
другите заинтересовани страни при разработването на проекти на нормативни актове 
и стратегически документи. 

 

Индикатор 1.5: Оценка за прозрачността на процеса по формулиране на общински 
политики от страна на заинтересованите страни (И1.5) 

При оценката на начина, по който съответната община информира гражданите и 
другите заинтересовани страни за разработваните на местно ниво проекти на 
нормативни актове и стратегически документи, от особено голямо значение е да се 
потърси мнението и на самите заинтересовани страни.  

Аналогично както при И1.4, оценката по настоящия индикатор се изчислява като 
средноаритметична стойност на отговорите, получени от анкета относно 
прозрачността на процеса по формулиране на общински политики, проведена този 
път сред жителите от съответната община. За целта във въпросника, предназначен за 
граждани се включва следния примерен въпрос:  

„Смятате ли, че в процеса по формулиране на политики от местно значение, 
общината осигурява необходимата публичност и прозрачност?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И2.5: 

3 т. – Да, напълно. 

2 т. – Да, в голяма степен. 

1 т. – Да, но в малка степен. 

0 т. – Не, общината не осигурява необходимата публичност и прозрачност на процеса. 
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2. Критерий 2 „Участие на НПО и заинтересованите обществени групи в 
процеса“ 

Индикатор 2.1: Наличие на консултативни органи и структури, формирани на 
общинско ниво (И2.1) 

От анализа на приложимото законодателство и основните стратегически документи, 
имащи отношение към гражданското участие в процесите на формулиране, 
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство на местно (общинско) ниво, 
разработен в изпълнение на Дейност 1 от настоящия проект може да се формулира 
извода, че участието на гражданите и НПО в консултативни процеси на местно ниво 
няма концептуално завършен характер. Регулацията му, доколкото я има, е 
разпръсната в различни нормативни актове. Основание за учредяване на обществени 
съвети и за взаимодействие на местната власт може да се намери в Закон за местно 
самоуправление и местна администрация, и по конкретно разпоредбите на чл. 17 и чл. 
21. Законът дава правомощия на Общинските съвети и Кметовете да създават 
обществени съвети и без това да е изрично посочено в закона или в подзаконовите 
нормативни актове. 

На местно ниво това тяхно право се урежда чрез наредби или решения, издавани от 
общинските съвети, които уреждат целите, предмета на дейност и начина на 
учредяване и функциониране на обществените съвети.  

В допълнение, правна регламентация на консултативни органи и структури, 
формирани на общинско ниво и начина за тяхното учредяване се съдържа в различни 
закони, уреждащи изпълнението на секторните политики на местно ниво: 

 Закон за социалното подпомагане; 

 Закон за туризма; 

 Закон за насърчаване на заетостта; 

 Закон за развитие и закрила на културата; 

 Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 

 Закон за предучилищното и училищното образование. 

Настоящият индикатор проследява дали и доколко съответната община се възползва 
от правото си за учредяване на обществени и консултативни съвети като форма 
взаимодействие на местната власт с неправителствения сектор и широката 
общественост. 

Начин за остойностяване и оценка по И2.1: 

3 т. – В общината са създадени пет или повече консултативни органи, които са реално 
функциониращи. 

2 т. – В общината са създадени три или четири консултативни органи, които са реално 
функциониращи. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwpeaYkoLiAhUC6qQKHQMcDnwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bia-bg.com/op/view/22695/&psig=AOvVaw0QILfYZso9tc7GeyWLC9cL&ust=1557068417470781


                                                              

16 
 

1 т. – В общината са създадени не повече от два консултативни органи, които са реално 
функциониращи. 

0 т. – В общината липсват функциониращи консултативни органи. 

Заб.: За целите на настоящата методика, под реално функциониращи консултативни 

органи се разбират работни срещи, експертни, обществени или консултативни съвети, 
включващи представители на гражданското общество, които са създадени с акт на 
съответния общински съвет и които за последната година, считано от датата на 
извършване на независимия мониторинг са провели минимум едно общественото 
обсъждане. (Доказва се чрез протоколи и/или снимки от проведените обсъждания, 
публикации в медиите или чрез други подходящи доказателствени материали). 

 

Индикатор 2.2:  Кръг на заинтересованите лица при провеждането на обществени 
консултации (И2.2) 

Един от индикаторите за успешно функциониране на гражданското общество е 
възможността за участие максимално широк кръг заинтересовани лица във 
формирането на публичните политики във всички области на обществения живот. 

Основните заинтересовани страни, които да бъдат поканени при провеждането на 
обществени консултации следва да бъдат идентифицирани на ранен етап от процеса 
на консултиране. Консултациите трябва да бъдат на възможна най-широка основа, а 
не в тесен кръг. Ефективният консултационен процес включва гледните точки на 
всички заинтересовани страни, които имат съществени интереси, притежават 
съответната информация и играят роля в прилагането. Най-общо заинтересованите 
страни са: 

 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; 

 онези, които притежават необходимата информация, ресурси и компетентност 
за извършване на оценка на въздействието, формулиране на стратегия и 
прилагане; 

 онези, които контролират съответните инструменти по прилагането. 

При провеждането на консултациите трябва ясно да се различава многообразието от 
заинтересовани страни и да се разбират и вземат предвид техните различни интереси, 
гледни точки и очаквания относно характера и съдържанието на предложената 
политика. Обичайните заинтересовани страни включват: обектите на общинската 
политика, работници, работодатели, академични среди, потребители, НПО, 
малцинствени групи или групи в неравностойно положение, икономически и 
социални партньори, публична администрация (централна и териториална). 
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Важен индикатор е представителността на заинтересованите страни. Необходимо е да 
се отчете дали консултираните страни представляват всички важни интереси или само 
някоя ограничена група.  

Начин за остойностяване и оценка по И2.2: 

3 т. – Във всички реално функциониращи консултативни органи на територията на 
общината е осигурено представителство на повече от десет заинтересовани страни. 

2 т. – Във всички реално функциониращи консултативни органи на територията на 
общината е осигурено представителство на между седем и десет заинтересовани 
страни. 

1 т. – Във всички реално функциониращи консултативни органи на територията на 
общината е осигурено представителство на между пет и седем заинтересовани страни. 

0 т. – Във всички реално функциониращи консултативни органи на територията на 
общината е осигурено представителство на не повече от четири заинтересовани 
страни. 

 

Индикатор 2.3: Прилагане принципа на партньорство при разработването на 
стратегически и програмни документи (И2.3) 

Принципът на партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 
осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 
оценката на държавната политика за регионално развитие е заложен като един от 
основополагащите принципи в Закона за регионалното развитие (ЗРР). Принципът на 
партньорство предполага тясно сътрудничество на администрациите на регионално и 
местно равнище със социалните и икономическите партньори, неправителствените 
организации и гражданското общество за осигуряване висока ефективност при 
изпълнението на общинските политики. Партньорите следва да участват активно в 
целия цикъл на тези политики – при тяхното изготвяне, изпълнение, мониторинг и 
оценка. 

В Методологията за стратегическо планиране в Република България, разработена от 
европейски и български експерти и одобрена от Съвета за административната 
реформа през 2014 г. принципът на партньорство и координация между всички 
заинтересовани страни е изведен като основополагащ елемент при разработването на 
стратегически документи. Или както е отбелязано в самата Методология: 
„Реалистичните стратегии могат да бъдат разработени само в партньорство с всички 
заинтересовани страни (университети, НПО, бизнес организации и граждани). 
Заинтересованите страни трябва да бъдат включени в процеса на разработването на 
стратегии. По всяко едно време гражданите, социалните и бизнес партньори трябва да се 
запознават с готвените промени в регулираните от държавата области. Те могат да заявят 
своята позиция и да дават предложения за промяна“. 
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Същото може да се отнесе и към стратегическите и програмните документи 
разработвани на местно (общинско) равнище. Още повече, че в някои от законовите и 
подзаконовите нормативни актове, регламентиращи процесите на разработване и 
приемане на общински стратегии, планове и програми изрично е вменено задължение 
за въвличане на съответните заинтересовани страни в процеса. Например чл. 36 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие изрично посочва, че: 
„Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и 
организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и 
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината“.  

Начин за остойностяване и оценка по И2.3: 

3 т. – Всички действащи програмни и стратегически документи в общината са 
предварително обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни. 

2 т. – Половината или повече от половината от действащите програмни и 
стратегически документи в общината са предварително обсъдени и съгласувани със 
заинтересованите страни. 

1 т. – По-малко от половината от действащите програмни и стратегически документи 
в общината са предварително обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни. 

0 т. – Нито един от действащите програмни и стратегически документи в общината не 
е предварително обсъден и съгласуван със заинтересованите страни. 

 

Индикатор 2.4: Оценка от страна на общинската администрация относно осигурените 
възможности за участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения 
на местно ниво (И2.4) 

Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на отговорите, получени 
от анкета сред служители от общинската администрация относно осигурените 
възможности за участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения, 
касаещи развитието на съответната община. Възможните отговори са по 
четиристепенна скала от 0 до 3 т. За целта във въпросника, предназначен за служители 
от общинската администрация се включва следния примерен въпрос:  

„Според Вас съществуват ли подходящи и реално действащи механизми, чрез които 
всички заинтересовани страни (граждани, бизнес, НПО) да имат възможност да 
участват в процеса на вземане на решения, касаещи развитието на общината?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И2.4: 

3 т. – Да, в общината съществуват такива подходящи и реално действащи механизми 
за осигуряване на гражданското участие в процеса на вземане на решения. Тези 
механизми биха могли да бъдат използвани като добра практика и от други общини. 

2 т. – Да, в общината съществуват такива подходящи и реално действащи механизми 
за осигуряване на гражданското участие в процеса на вземане на решения. 
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1 т. – В общината съществуват механизми за осигуряване на гражданското участие в 
процеса на вземане на решения. Не винаги тези механизми се прилагат на практика. 

0 т. – Не, общината не съществуват подходящи и реално действащи механизми за 
осигуряване на гражданското участие в процеса на вземане на решения. 

 

Индикатор 2.5: Оценка от страна на гражданите относно осигурените им възможности 
за участие в процеса на вземане на решения на местно ниво (И2.5) 

При оценката на начина, по който съответната община осигурява възможности за 
участие на гражданите, като заинтересована страна в процеса на вземане на решения 
на местно ниво, от особено голямо значение е да се потърси мнението и на самите 
граждани.  

За целта във въпросника, предназначен за граждани се включва следния примерен 
въпрос:  

„Смятате ли, че общината създава необходимите условия и предпоставки за участие 
на НПО, гражданите и бизнеса в процеса по вземане на решения?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И2.5: 

3 т. – Да, напълно. 

2 т. – Да, в голяма степен. 

1 т. – Да, но в малка степен. 

0 т. – Не, в общината няма създадени условия и предпоставки за участие на НПО, 
гражданите и бизнес в процеса по вземане на решения. 

 

3. Критерий 3 „ Ефективност и прилагане на добри практики при 
формулирането и изпълнението на политиките“ 

Индикатор 3.1: Съответствие на целите, формулирани в рамките на ОПР и останалите 
общински стратегически и програмни документи с концепцията SMART (И3.1) 

Концепцията SMART предполага наличието на съответствие на заложените цели с пет 
основни изисквания, а именно изискванията за конкретност, измеримост, 
достижимост, уместност и определеност във времето.  

За да бъде определена дадена цел за съответстваща на концепцията SMART, то тя 
трябва да съответства и на петте нейни характеристики. т.е. да бъде конкретна (Specific), 
измерима (Measurable), достъпна (Accessible), уместна (адекватна) (Relevant) и определена 
във времето (Time-bound). 

Основният (водещ) средносрочен стратегически и програмен документ, който 
очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като 
отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на 
общината е общинския план за развитие. В Методическите указания за разработване 
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на Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии 
за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със 
Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, концепцията за SMART целите е доразвита, специално по 
отношение на регионалните планове за развитие, като изрично е посочено, че изборът 
и формулирането на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението трябва 
да се съобразяват със следните общи изисквания: 

 Конкретни индикатори, ясни за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на 
специфична информация;  

 Измерими индикатори, за които съществуват методи и инструменти за измерване 
на стойностите на индикаторите и е налична или може да бъде агрегирана достатъчно 
информация и количествени данни;  

 Достъпни индикатори, за които има информационно осигуряване от надеждни 
източници с необходимата периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;  

 Адекватни индикатори, обосновани и подходящи по отношение на целите и 
приоритетите за развитие;  

 Обвързани с времето индикатори на базата на периодична информация, 
позволяваща сравнения между базови, междинни и целеви стойности в процеса на 
наблюдение на напредъка и постигането на целите. 

На оценка по настоящия индикатор подлежат освен ОПР и всички други действащи 
стратегически документи (стратегии, планове, програми), изпълнявани в съответната 
община.  

За оценка на съответствието на целите, заложени в ОПР и останалите стратегически 
документи на местно ниво с концепцията SMART е препоръчително да се използва 
следната оценъчна таблица: 

Цели, 
заложени в 

разглеждани
я 

стратегическ
и документ 

Оценка на съответствието на целите с изискванията за: 

Обосновк
а 

Конкретност  

(S - Specific) 

Измеримост 

(M – 
Measurable) 

Достижимост  

(A - 
Achievable) 

Уместност 
(релевантност)  

(R –Relevant) 

Определеност 
във времето  

(T - Time-
bound) 

 Съответства/ 
не 
съответства 

Съответства/ 
не 
съответства 

Съответства/ 
не 
съответства 

Съответства/ 
не съответства 

Съответства/ 
не съответства 

 

       

       

Получената оценка на всяка от целите подлежи на задължителна обосновка. 

Начин за остойностяване и оценка по И3.1: 

3 т. – Всички цели, заложени в ОПР и останалите действащи стратегически документи 
в общината съответстват напълно на изискванията на концепцията SMART. 
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2 т. – Половината или над половината от целите, заложени в ОПР и останалите 
действащи стратегически документи в общината съответстват на изискванията на 
концепцията SMART. 

1 т. - Под половината от целите, заложени в ОПР и останалите действащи 
стратегически документи в общината съответстват на изискванията на концепцията 
SMART. 

0 т. – Нито една от целите, заложени в ОПР и останалите действащи стратегически 
документи в общината не съответства напълно на изискванията на концепцията 
SMART. 

 

Индикатор 3.2: Наличие на вътрешни правила и процедури за наблюдение 
изпълнението на ОПР и останалите общински стратегически и програмни документи 
(И3.2) 

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на общинския план за 
развитие и останалите стратегически документи, изпълнявани на местно ниво е 
неразделна част от общия процес на реализиране на политиките, обхванати от тези 
документи. Текущото наблюдение на изпълнението им трябва да осигури ефективно 
и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, 
които попадат в предметния обхват на местното самоуправление, а също така да 
спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк 
обществен достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на 
количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на 
съответните стратегии, планове и програми и политиките/приоритетите, които те 
прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с 
първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими 
корективни действия при отчитане на несъответствие. 

Мониторингът,  контролът и оценката на  стратегическите документи на общината 
следва да се придържат към  механизмите  за наблюдение и актуализация, които са 
разписани в съответния документ, а в случай, че такова описание не е налично е удачно 
да се утвърди такъв механизъм за съответната стратегия, план или програма. В тази 
връзка, наблюдението на изпълнението на местните политики следва да се подчинява 
на ясно разписана процедура, която да дава възможност за тяхното ефективно и 
ефикасно изпълнение. 

Индикатор 3.2 от настоящата методика за мониторинг изследва не само наличието на 
такива разработени и утвърдени вътрешни правила и процедури в съответната 
община, но и това дали по отношение на тези документи е осигурена необходимата 
публичност и достъпност от всички заинтересовани страни. 

Начин за остойностяване и оценка по И3.2: 
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3 т. – В общината съществуват разписани и утвърдени вътрешни правила и процедури 
за наблюдение изпълнението на ОПР и останалите общински стратегически и 
програмни документи. По отношение на тези документи е осигурена необходимата 
публичност и достъпност от всички заинтересовани страни (напр. публикувани са на 
интернет страницата на общината). 

2 т. – В общината съществуват разписани и утвърдени вътрешни правила и процедури 

за наблюдение изпълнението на ОПР и останалите общински стратегически и 
програмни документи, но те не са публичнодостъпни. 

1 т. – В общината съществуват такива разписани и утвърдени вътрешни правила и 
процедури, но те обхващат само някои от действащите стратегически и програмни 
документи (напр. само ОПР 2014-2020 г.). 

0 т. – В общината не съществуват разписани и утвърдени вътрешни правила и 
процедури за наблюдение изпълнението на ОПР и останалите общински 
стратегически и програмни документи. 

 

Индикатор 3.3: Степен на изпълнението на заложените индикатори за наблюдение и 
оценка на общинския план за развитие (И3.3) 

Индикатор И3.3 измерва степента на реалното изпълнение на целите на водещия 
средносрочен стратегически и програмен документ на местно равнище, а именно 
общинския план за развитие, от гледна точка на постигането на очакваните резултати, 
отчитащи дългосрочните въздействия от изпълнението на предвидените дейности.  

Законът за регионалното развитие изрично подчертава важността на наблюдението и 
оценката като средство за  постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 
планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване 
на регионалното развитие. В чл. 32 – 34 от закона изрично е регламентирано 
задължението за извършване на предварителна, междинна и последваща оценка на 
документите за стратегическо планиране на регионалното развитие, в т.ч. и на 
общинските планове за развитие. Чл. 33, ал. 1 изисква за реализацията на ОПР да се 
извършва междинна оценка към средата на периода на тяхното действие, а чл. 34, ал. 1 
– да се извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичането на 
периода на тяхното действие. 

В зависимост от това дали общинския план за развитие е в период на изпълнение и към 
момента на извършване на мониторинга е извършена междинна оценка на неговата 
реализация или ОПР е изпълнен и има изготвена последваща оценка за неговото 
изпълнение, индикатор И3.3 се оценява по един от долуописаните начини: 

Начин за остойностяване и оценка на индикатора: 
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3 т. – Междинната оценка, извършена към средата на периода на действие на ОПР 
отчита подобрение по отношение на всички индикатори за наблюдение и оценка на 
плана или 

3 т. – Окончателната оценка, извършена не по-късно от една година след изтичането 
на периода на действие на ОПР отчита изпълнение по отношение на всички 
индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

2 т. – Междинната оценка, извършена към средата на периода на действие на ОПР 
отчита подобрение по отношение на половината или повече от половината 
индикатори за наблюдение и оценка на плана или 

2 т. – Окончателната оценка, извършена не по-късно от една година след изтичането 
на периода на действие на ОПР отчита изпълнение по отношение на половината или 
повече от половината индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

1 т. - Междинната оценка, извършена към средата на периода на действие на ОПР 
отчита подобрение по отношение на по-малко от половината индикатори за 
наблюдение и оценка на плана или 

1 т. - Окончателната оценка, извършена не по-късно от една година след изтичането на 
периода на действие на ОПР отчита изпълнение по отношение на по-малко от 
половината индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

0 т. – Междинната оценка, извършена към средата на периода на действие на ОПР не 
отчита подобрение в нито един от индикатори за наблюдение и оценка на плана или 
не е извършвана междинна оценка, в съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от ЗРР 
или 

0 т. – Окончателната оценка, извършена не по-късно от една година след изтичането 
на периода на действие на ОПР не отчита изпълнение на нито един от индикатори за 
наблюдение и оценка на плана или не е извършвана окончателна оценка, в 
съответствие с изискванията на чл. 34, ал. 1 от ЗРР. 

 

Индикатор 3.4: Оценка от страна на общинската администрация относно 
ефективността при изпълнението на общински политики (И3.4) 

Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на отговорите, получени 
от анкета сред служители от общинската администрация относно ефективността при 
изпълнението на общински политики. Възможните отговори са по четиристепенна 
скала от 0 до 3 т. За целта във въпросника, предназначен за служители от общинската 
администрация се включва следния примерен въпрос:  

„Смятате ли, че мерките и дейностите, изпълнявани за реализиране на целите, 
заложени в общинския план за развитие и останалите стратегически документи на 
местно ниво са ефективни и спомагат за постигане на тези цели? 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И2.4: 
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3 т. – Да, напълно. 

2 т. – Да, в голяма степен. 

1 т. – Да, на в малка степен. 

0 т. – Не, не са ефективни и не спомагат за постигане на целите. 

 

Индикатор 3.5: Оценка от страна на гражданите относно ефективността при 
изпълнението на общински политики (И3.5) 

За оценка на ефективността при изпълнението на общински политики от страна на 
жителите на съответната община, във въпросника предназначен за тях се включва 
следния примерен въпрос:  

„Каква е Вашата оценка за ефективността при изпълнението на общинските 
планове и програми и мерките и дейностите, включени в тях?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И3.5: 

3 т. – Много добра. 

2 т. – Добра. 

1 т. – Задоволителна. 

0 т. – Незадоволителна. 

 

4. Критерий 4 „Отчетност“ 

Индикатор 4.1: Публикуване на доклади и отчети от дейността на администрацията и 
изпълнението на политиките (И4.1.) 

Отчетността е един от най-важните принципи за насърчаване на доброто управление 
в общинските администрации и за осигуряване на по-голяма откритост във 
функционирането на органите на местната власт и в процеса на вземане на решения 
от тях.  

Съществуват редица закони изискващи изготвянето на периодични доклади или 
отчети за отчитане на дейностите по изпълнение на съответния нормативен акт. 
Например: 

 Чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА регламентира задължение на кмета на общината да 
представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата 
в срок до 31 януари; 

 Съгласно чл. 23, т. 4 от ЗРР кметът на общината следва да представя годишен 
доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 
одобряване от общинския съвет; 

 В чл. 33а от Закона за администрацията е посочено, че в изпълнение на 
стратегическите цели органите на изпълнителната власт поставят ежегодни 
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цели за дейността на съответната администрация и осъществяват контрол за 
тяхното изпълнение, а в чл. 62. е регламентирано изискване ръководителите на 
административни структури в системата на изпълнителната власт да представят 
на главния секретар на Министерския съвет ежегодно до 1 март доклад за 
състоянието на съответната администрация. 

 част от тези доклади са и отчетите по чл. 15. (2) от Закона за достъп до 

обществена информация, съгласно който всеки ръководител на 
административна структура в системата на изпълнителната власт следва да 
изготвя годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена 
информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, 
който да включва и данни за направените откази и причините за това. 

 Според чл. 66а от Закона за общинската собственост: „Кметът на общината 
съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти“; 

 В Закона за публичните финанси има специален раздел (Раздел II от Глава 
десета), касаещ начина на отчитане изпълнението на общинския бюджет;  

 Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг: „Кметът на общината изготвя 
годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет 
като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет“; 

 Законът за енергийна ефективност регламентира задължение на местните 
органи да разработват и приемат програми по енергийна ефективност и да 
представят ежегодно на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие отчети за изпълнението им. 

 В чл. 12 на Закона за туризма пък е вменено задължение на кмета на общината 
да изготвя отчет за изпълнението на Програмата за развитие на туризма на 
територията на общината и да ги внася за приемане от общинския съвет. 

Единствено в Закона за публичните финанси обаче е въведено изрично изискване(чл. 
140, ал. 6) отчетните документи да бъдат публикувани на интернет страницата на 
общината. 

В ЗРР, чл. 23, т. 5. е посочено, че кметът на общината осигурява публичност и 
прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията 
му, но не уточнява по какъв начин. 

Начин за остойностяване и оценка по И4.1: 

3 т. – На интернет страницата на общината са публикувани доклади/отчети във връзка 
с ангажиментите по изпълнението по повече от пет нормативни акта. 

2 т. – На интернет страницата на общината са публикувани доклади/отчети във връзка 
с ангажиментите по изпълнението по три или четири нормативни акта. 
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1 т. – На интернет страницата на общината са публикувани доклади/отчети във връзка 
с ангажиментите по изпълнението на по-малко от три нормативни акта. 

0 т. – На интернет страницата на общината не са публикувани доклади/отчети във 
връзка с ангажиментите на общината по изпълнението на нормативни актове. 

 

Индикатор 4.2: Отчетност пред гражданите за дейността на общински съвет и 
общинска администрация  (И4.2) 

Отчетността, като гаранция за наличие на отговорност за действията на 
администрацията и отчитане на изпълненията пред широката общественост е 
формулирана като един от 12-те основни принципа за добро демократично 
управление на местно ниво в Стратегията на Съвета на Европа за иновации и добро 
управление на местно ниво, одобрена от Правителството на Република България през 
2007 г.  

На тази база, Разработената през 2009 г. от Омбудсмана на Република България 
Методика за оценка на доброто управление в общините формулира следните правила 
за подходяща отчетност: 

 Всички вземащи решения органи, било то колективни или еднолични, носят 
отговорност за своите решения;  

 Решенията се докладват, обясняват и могат да се санкционират;  

 Съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и срещу такива действия 
на местните власти, които накърняват правата на гражданите. 

В тази връзка Индикатор И4.2. отразява дали и колко често кмета се отчита пред 
гражданите за предприетите решения, търси тяхното мнение, проучва техните 
интереси с цел тяхното по-качествено удовлетворяване. 

Начин за остойностяване и оценка по И4.2: 

3 т. – За последната година, считано от датата на извършване на независимия 
мониторинг кметът на общината е провел организирани срещи с гражданите в 
общинския център и в повече от половината съставни населени места. Тези срещи са 
документирани (напр. чрез протоколи, публикации на интернет страницата или в 
местни медии или чрез други подходящи способи за осигуряване на проследимост и 
публичност). Проблемите и препоръките на гражданите са надлежно описани и 
тяхното изпълнение е отчетено на следващи срещи.  

2 т. – За последната година, считано от датата на извършване на независимия 
мониторинг кметът на общината е провел организирани срещи с гражданите в 
общинския център и в повече от половината съставни населени места. Тези срещи са 
документирани (напр. чрез протоколи, публикации на интернет страницата или в 
местни медии или чрез други подходящи способи за осигуряване на проследимост и 
публичност). 
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1 т. – За последната година, считано от датата на извършване на независимия 
мониторинг кметът на общината е провел организирани срещи с гражданите в 
общинския център и/или в някои от останалите съставни населени места. Тези срещи 
са документирани (напр. чрез протоколи, публикации на интернет страницата или в 
местни медии или чрез други подходящи способи за осигуряване на проследимост и 
публичност). 

0 т. – За последната година, считано от датата на извършване на независимия 
мониторинг кметът на общината не е провеждал организирани срещи с гражданите в 
съставните населени места на общината или тези срещи не са документирани. 

 

Индикатор 4.3: Наличие и достъпност на информация за текущи и приключени 
проекти на общината (И4.3) 

Отчетността означава активност на всички административни звена и служители по 
предоставяне на своевременни и подробно аргументирани сведения за действията, 
бездействията и актовете си пред всеки, който е оправомощен да ги знае. Нейно 
предназначение е да съдейства за изграждането на условия, в които гражданите, 
частният и гражданският сектор могат достоверно да оценят дали публичните органи 
изпълняват ефективно, ефикасно, своевременно и отговорно правомощията си и дали 
спазват приетите принципи и процедури, защитаващи публичния интерес. Част от 
това е и надлежното публикуване напр. на сайта на общината на информация за 
текущи и приключени с описание на планираните/изпълнените дейности, техния 
бюджет, изпълнителите на проектите и постигнатите резултати.  

Настоящият индикатор показва дали и доколко звената в местната администрация се 
отчитат пред гражданите за качеството на своите действия, доколко поставените цели 
са постигнати и всеки заинтересован има възможност да се информира за тях. 

Степента на прилагане се доказва чрез: 

 наличието на бутон/секция на съответния сайт на общината; 

 пълнотата и актуалност на предоставената информация; 

 наличие на други форми и инструменти за отчитане, като информационни 
табла, публикации, специализирани рубрики в местна преса и други. 

3 т. – Общината има бутон/секция на сайта си, информацията е пълна и актуална, има 
форми за задаване на въпроси, на които се отговаря систематично, използват се и други 
канали за отчитане на резултатите от изпълнените проекти. 

2 т. – Общината има бутон/ секция на сайта си, информацията е пълна и актуална. 

1 т. – Общината има бутон/секция на сайта си, но информацията не е пълна или 
актуална. 

0 т. – Общината няма собствен сайт или на сайта няма информация за текущи и 
приключени проекти. 
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Индикатор 4.4: Оценка от страна на общинската администрация относно степента на 
отчетност (И4.4) 

Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на отговорите, получени 
от анкета сред служители от общинската администрация относно степента на 
отчитане на изпълненията и действията си. Възможните отговори са по 
четиристепенна скала от 0 до 3 т. За целта във въпросника, предназначен за служители 
от общинската администрация се включва следния въпрос:  

„Как оценявате мерките, прилагани от общината за осигуряване на необходимата 
отчетност пред широката общественост?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И4.4: 

3 т. – Мерките, прилагани от общината за осигуряване на необходимата отчетност пред 
широката общественост са достатъчни и навременни, на много високо ниво са и могат 
да се използва като добра практика и от други общини. 

2 т. – Общината прилага мерки за осигуряване на необходимата отчетност пред 
широката общественост, които са достатъчни и навременни. 

1 т. – Общината прилага мерки за осигуряване на необходимата отчетност пред 
широката общественост. Не винаги обаче тези мерки са достатъчни и/или 
навременни. 

0 т. – На практика липсва отчетност пред широката общественост за действията на 
общината. 

 

Индикатор 4.5: Оценка от страна на гражданите относно степента на отчетност на 
общинската администрация (И4.5) 

Съответно, във въпросника за граждани се включва следния примерен въпрос: 

„Смятате ли, че общината осигурява достатъчни и навременна отчетност пред 
широката общественост за своите действия?“ 

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И4.5: 

3 т. – Да, напълно. 

2 т. – Да, в голяма степен. 

1 т. – Да, но в малка степен. 

0 т. – Не, общината не се отчита по никакъв начин пред широката общественост за 
действията си. 
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V. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И СТЪПКИ ПРИ 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА ПО 
ФОРМУЛИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ 

 

1. Основни източници на информация 

Основните източници на информация, които могат да бъдат използвани по време на 
мониторинга са: 

 Основните нормативни актове, в т.ч.: 

o Закон за местно самоуправление и местна администрация; 

o Закон за регионалното развитие; 

o Закон за администрацията. 

o Закон за достъп до обществена информация; 

o Закон за общинската собственост; 

o Закон за публичните финанси;  

o Закона за общинския дълг; 

o Закон за енергийна ефективност; 

o Закон за нормативните актове; 

o Закон за социалното подпомагане; 

o Закон за туризма; 

o Закон за насърчаване на заетостта; 

o Закон за развитие и закрила на културата; 

o Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите; 

o Закон за предучилищното и училищното образование; 

o Други нормативни актове, регламентиращи процеса на формулиране и 
планиране на общински политики и задълженията на общинската 
администрация във връзка с осигуряването на необходимата публичност 
и отчетност. 

 Вътрешни нормативни актове на самата община, в т.ч. наредби, решения на 
кмета и на общинския съвет. 

 Официалните интернет страници на оценяваните общини. 

 Портал за обществени консултации (www.strategy.bg). 

 Портал за консултативни съвети (http://www.saveti.government.bg/)  

 Общински стратегии, планове и програми, в т.ч. общинските планове за 
развитие. 

 Доклади и отчети за изпълнението на конкретните стратегии, планове и 
програми. 
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 Междинни или окончателни оценки за изпълнението на ОПР и останалите 
общински стратегически документи. 

 Официални интернет страници на НПО и др. заинтересовани страни. 

 Кореспонденция (формална и неформална) със съответната община. 

 Утвърдени вътрешни правила и процедури за наблюдение изпълнението на 
ОПР и останалите общински стратегически и програмни документи. 

 Кореспонденция (формална и неформална) със съответните заинтересовани 
страни. 

 Протоколи от заседания на работни срещи, експертни, обществени или 
консултативни съвети.  

 Други релевантни документи. 

 Анкети сред служителите от общинската администрация. 

 Анкети сред граждани. 

 

2. Отделни стъпки и срокове за измерването на индикаторите 

По-долу са представени отделните стъпки, които осъществяващият мониторинг върху 
прозрачността и ефективността на процеса на формулиране и изпълнение на 
политики и законодателство на местно ниво следва да предприеме за измерване на 
всеки от предвидените индикатори. Стъпките не обхващат изчерпателно всички 
възможни процедури и начини за набиране на необходимата информация, а имат за 
цел да насочат прилагащия Методиката към основните подходи, които могат да се 
приложат: 

1) Извършване на проверка на интернет страницата на съответната община 
относно наличието на: 

o обособена секция, където да са публикувани проектите на нормативни 
актове и разработваните стратегически документи (И1.1). 

o информация за разработваните проекти на нормативни актове и 
стратегически документи, имащи отношение към прилаганите политики 
на местно ниво чрез публикуването им на интернет страницата си (И1.2). 

o справки за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите 
предложения по разработването на нормативни актове и/или 
стратегически документи (И1.3). Проверява се за наличието на такава 
информация и на Портала за обществени консултации. 

o наредби/решения за създаването на работни групи, експертни, 
обществени или консултативни съвети, включващи представители на 
гражданското общество; протоколи от или информация за проведени 
работни срещи или заседания на тези консултативни органи (И2.1) и 
(И2.2). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwpeaYkoLiAhUC6qQKHQMcDnwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bia-bg.com/op/view/22695/&psig=AOvVaw0QILfYZso9tc7GeyWLC9cL&ust=1557068417470781


                                                              

31 
 

o протоколи от работни срещи или заседания за предварително обсъждане 
на изготвяните стратегически документи със заинтересованите страни 
(И2.3). 

o наличие на вътрешни правила и процедури за наблюдение изпълнението 
на ОПР и останалите общински стратегически и програмни документи 
(И3.2). 

o публикувани доклади/отчети във връзка с ангажиментите на общината 
по изпълнението на нормативни актове (И4.1). 

o протоколи от или публикации за проведени организирани срещи на 
кмета с гражданите (И4.2). 

o наличие на информация за текущи и приключени проекти на общината 
(И4.3). 

2) Извършване на проверка в други местни средства за масова информация 
относно наличието на: 

o информация за проведени работни срещи, заседания на експертни, 
обществени или консултативни съвети, включващи представители на 
гражданското общество (И2.1) и (И2.2). 

o публикации за проведени организирани срещи на кмета с гражданите 
(И4.2). 

3) Извършване на анализ на действащите стратегически и програмни документи в 
общината и извършените оценки за тяхното изпълнение относно: 

o наличието на информация за предварително обсъждане на документите 
със заинтересованите страни (И2.3). 

o съответствие на целите, формулирани в рамките на стратегическите и 
програмни документи с концепцията SMART (И3.1). 

o степента на изпълнение на заложените индикатори за наблюдение и 
оценка (И3.3). 

4) Изпращане на писмо до съответната община с искане на информация, която не 
е публичнодостъпна, в т.ч.: 

o използваните от общината информационни канали и форми за 
комуникация за популяризиране на предстоящи обществени 
консултации, свързани с разработвани проекти на нормативни актове и 
стратегически документи (И1.2) и за начините за обобщаване на 
получените становища и публикуване на обратна връзка (И1.3). 

o протоколи от или информация за проведени работни срещи, заседания 
на експертни, обществени или консултативни съвети, включващи 
представители на гражданското общество (И2.1) и (И2.2). 
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o протоколи от работни срещи или заседания за предварително обсъждане 
на изготвяните стратегически документи със заинтересованите страни 
(И2.3). 

o наличие на вътрешни правила и процедури за наблюдение изпълнението 
на ОПР и останалите общински стратегически и програмни документи 
(И3.2). 

o протоколи от или публикации за проведени организирани срещи на 
кмета с гражданите (И4.2). 

5) Разпращане на въпросници до служителите на общинската администрация 
относно: 

o прозрачността на процеса по формулиране на общински политики 
(И1.4). 

o осигурените възможности за участие на заинтересованите страни в 
процеса на вземане на решения на местно ниво (И2.4). 

o ефективността при изпълнението на общински политики (И3.4). 

o степента на отчетност (И4.4). 

6) Извършване на анкетно проучване сред жителите на съответната община 
относно: 

o оценка на прозрачността на процеса по формулиране на общински 
политики (И1.4.). 

o осигурените възможности за участие на заинтересованите страни в 
процеса на вземане на решения на местно ниво (И2.4). 

o ефективността при изпълнението на общински политики (И3.4). 

o степента на отчетност (И4.4). 

 

VI. Определяне на комплексна оценка и представяне на резултатите 

След остойностяване на всички въпроси от въпросника, се изчислява общата нетна 
стойност на проведената самооценка, изразена в точки. 

Максималната стойност, която може да бъде получена е 60 точки. 

(4 критерия х 5 индикатора х 3 точки = максимална стойност). 

Въз основа на сбора на получените точки по всеки един от индикаторите, за всяка 
община се определя процентното съотношение спрямо максимално възможния брой 
точки: 

Процент 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Брой точки 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Процент 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Брой точки 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 
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Всяка една от общините, съобразно получените резултати, ще попадне в една от 
следните четири групи: 

− общини с много добра прозрачност и ефективност на процеса на формулиране 
и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво – над 75% от 
максималната оценка (от 46 до 60 точки); 

− общини с добра прозрачност и ефективност на процеса на формулиране и 
изпълнение на политики и законодателство на местно ниво – над 50% от 
максималната оценка (от 31 до 45 точки); 

− общини със задоволителна прозрачност и ефективност на процеса на 
формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво – 
над 25% от максималната оценка (от 16 до 30 точки); 

− общини с незадоволителна прозрачност и ефективност на процеса на 
формулиране и изпълнение на политики и законодателство на местно ниво – 
под 25% от максималната оценка (от 0 до 15 точки). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwpeaYkoLiAhUC6qQKHQMcDnwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bia-bg.com/op/view/22695/&psig=AOvVaw0QILfYZso9tc7GeyWLC9cL&ust=1557068417470781

