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СЪЩНОСТ НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

 
Избраният подход за мониторинг и оценка на конкретни политики е базирани 

върху метода Оценка на показатели (benchmarking). Той е специфичен метод за 

оценка и отчита  степента на постигане на поставените цели на политики и програми. 

Прилагането на този метод обикновено гарантира непрекъснат процес на мониторинг и 

отчитане на постиженията на политиката/програмата и на напредъка, по отношение на 

предварително определените цели, чрез измерване стойностите на ключовите 

индикатори. Най-често се акцентира върху това дали политиката/програмата е 

постигнала целите си или изискванията, изразени като измерими 

стандарти/индикатори. Поради непрекъснатия си характер, измерването може да служи 

като система за ранно предупреждаване и като средство за подобряване на 

отчетността пред обществото. Подходът  позволява да се следи динамиката на 

оценяваните процеси.  

От особена важност за гарантиране адекватността на получените резултати от 

мониторинга и оценка, чрез прилагане на посочения подход, е дефинирането на 

конретни и ясни индикатори на мониторинг. Изборът им трябва да бъде съобразено с 

правилото SMART  (акроним от Specific (конкретни), Measurable (измерими), Accepted 

(приемливи), Realistic (реалистични) и Time-dependent (обвързани със срокове). Това 

означава оценяваните показатели да бъдат: 

• Конкретни (достатъчно точни и ясни, да не дават възможност за различни 

тълкувания, да бъдат разбирани по еднакъв начин от всички);  

• Измерими (да определят желано бъдещо състояние, така че да е възможно 

да се провери дали целите са постигнати или не). Желателно е целите да имат 

количествено изражение или да се основават на комбинация от описание и скали за 

измерване.  

• Приемливи (да бъдат приети от всички, от които се очаква да поемат 

отговорност за тяхното постигане).  
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• Реалистични (да бъдат амбициозни, но изпълними, смислени и 

мотивиращи за тези, които отговарят за постигането им).  

• Обвързани със срокове (изпълнението им да бъде свързано с определена 

дата или период). 

 

Системата от индикатори съответства на основните принципи на планирането и 

са разработени по начин, който позволява на общината да се самооцени и да прецени до 

каква степен е достигнато желаното състояние. 
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ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ОТ 

ИНДИКАТОРИ 

 

Новата кохезионна политика на ЕС включва и съвкупност от индикатори, 

съобразени с трите цели на стратегията Европа 2020, които намират конкретно 

измерение на регионално и местно ниво. Индикаторите са организирани около темите 

за социалното, икономическото и териториалното сближаване в Европа и предлагат 

методология за измерване на научно-техническия прогрес, конкурентоспособността, 

образованието, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, 

бедността и здравния статус на населението. 

Планираната система от индикатори е рамкирана и от информационната 

осигуреност на общинското планиране и управление към момента на разработването на 

ОПР. Избраните индикатори могат да бъдат преобладаващо следени чрез използване на 

официалните източници на информация в страната. Оперативността на системата 

зависи от точното определяне на начални стойности на отделните индикатори. Липсата 

на изходни данни и наличен механизъм за събиране на последващи стойности на 

определен индикатор обезмисля неговото включване в системата. Изключение са 

ситуациите, когато отчитането на резултатите от ОПР извежда нуждата от 

дефинирането на специфични индикатори, които не са обезпечени с данни към 

настоящия момент. За тази цел са предвидени необвързани с начална стойност 

индикатори, за които е целесъобразно да се разработи и поддържа информационна 

база данни за целите на ОПР. Целесъобразно е тя да представлява списък с всички 

индикатори и периодично обновяваните им текущи стойности. Подобна база данни 

следва да се поддържа от общинската администрация и нейните специализирани 

администрации и отдели. Необходимо е активното и регламентирано взаимодействие 

между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, 

териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и 

частния сектор. Поддръжката на общинска справочна система следва да бъде 
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неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните 

доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана. 

Проследяването на всеки един от индикаторите следва да е ежегодно, като точните 

стойности на показателите следва да бъдат отразени в съответните годишни доклади за 

наблюдение изпълнението на плана. Планирането на системата от индикатори и 

структурирането й в два основни компонента - индикатори за въздействие и 

индикатори за резултат напълно съответства на „Методическите указания..." на 

МРРБ. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се определи степента на 

постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на община Златоград. 

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато 

приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата 

елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори, които в своята 

съвкупност водят да постигане на набелязаните цели за териториално развитие. 

Подборът на конкретните индикатори за извършване на мониторинг за 

постигането на целите на политиката/програмата да бъде съобразен и с някои важни 

изисквания, известни като RACER 

Relevant (подходящи) - съобразени с целите, които трябва да бъдат постигнати;  

Accepted (приети) - да се ползват с доверие от използващите ги заинтересовани 

страни;  

Credible (правдоподобни) - да бъдат ясни за широката публика, без да се налага 

да бъдат подробно обяснявани;  

Easy (лесни) - за наблюдение, опростени и не изискващи много големи разходи;  

Robust (устойчиви) - на манипулации, регистриращи, както положителните, така 

и отрицателните ефекти на оценяваната мярка. 

При разработването на индикаторите е необходимо:  

• Прецизно да се дефинират целите, чието постигане се оценява, а не 

конкретните индикатори.   

• Резултатът да се измерва с балансиран набор от индикатори. Единичните 

индикатори сами по себе си рядко измерват задоволително оценявания резултат. 

• Да се използват възможно най-опростени индикатори, не изискващи 

големи разходи за тяхното следене. Винаги е по-изгодно да се използва информация от 
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вече съществуващи източници, отколкото да се събират нови данни и да се 

концентрират ресурси в набиране на информация. 

ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ 

 

Въпреки голямото разнообразие от методи и подходи за реализация на 

дейностите по мониторинг на изпълнението на политики, всяка една система от 

индикатори следва да съдържа няколко основни компонента:  

 

1.1.  Базови стойности и очаквани резултати на въведените индикатори 

От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на дейностите по 

мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на изходното състояние 

и очакваните резултати от изпълнението на конкретна политика за развитие. Звената, 

отговорни за изпълнението на съответната политика следят, още на етап планиране, да 

се дефинират ясно желаните ефекти – очакваната промяна в социално-икономическото 

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

реализацията на конкретните дейности по изпълнение на политиките за развитие. 

Затова е препоръчително, за всяка конкретна политика, която общината прилага, да 

бъде изготвена и консултирана стратегия, по правилата за стратегическо планиране, 

съдържаща всички раздели-аналитичен, стратегическа част, план за изпълнение, 

подбор на индикатори за мониторинг и контрол, ясно формулирани цели и приоритети, 

съотносими към резултати. 

 

1.2. Подбор на ключови индикатори за мониторинг  

Изключително важен етап в процеса на мониторинга е подбора на индикатори. 

За да се проследи напредъка по изпълнението на конкретната политика и постигането 

на дефинираните очаквани резултати, следва да се разработи и приложи система за 

измерване на изпълнението, въз основа на набор от ключови показатели. 

Заинтересованите страни (социални партньори, представители на местния бизнес, 

неправителствени организации, браншови организации и др.) е важно да бъдат 

привлечени в процеса на избора на показатели. Индикаторите следва да бъдат: 

• Ясно определени;  
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• Възможно най-опростени;  

• Ограничени, но достатъчно на брой;  

• Количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за 

измерване на динамичната устойчивост чрез оценка на нагласите и поведението);  

• Основаващи се на детайлизирани и достъпни данни;  

• Консултирани с участието на заинтересованите страни.  

 

1.3. Източници на информация, методи и периодичност на събиране на 

информация  

Изборът на надеждни и добре анализирани индикатори следва да се основава на 

разнообразни източници. Системата за мониторинг на изпълнението следва да 

предоставя достатъчно изчерпателна информация, относно конкретните източници на 

информация, за проследяване на определените ключови индикатори, методите за 

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

един от дефинираните индикатори.  

Източниците на информация следва да бъдат достоверни и да предоставят 

достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на 

изпълнението на конкретни дейности и постигане на дефинираните резултати. 

Събирането на данни и анализите трябва да се планират предварително. Във възможно 

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

могат да бъдат включени в процеса. Главното предизвикателство при мониторинга е да 

се събере, съхрани и използва информация, която служи за оценка на различни нива. В 

крайна сметка, мониторингът трябва да бъде многофункционален, така че 

информацията, генерирана на едно ниво, да бъде полезна и на други равнища. За 

осъществяване на мониторинга могат да се използват следните източници на 

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

• Отчети за изпълнението на секторната политика/програма;  

• Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;  

• Справки за реализирани проекти и инициативи по секторната 

политика/програма; 
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• Решения на Общински съвет по отношение на секторната 

политика/програма; 

• Извлечение от съдържанието на секторната стратегия за съответната 

политика;  

• Справка с използваните методики, указания или правила за разработване 

на секторни стратегии и политики;  

• Протоколи от заседания на работни групи по разписването и обсъждането 

на секторната политика;  

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

изготвяне на секторната стратегия /програма;  

• Резултати от проведени допитвания до гражданите на общината;  

• Резултати от проведени анкетни проучвания;  

• Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, на 

които са обсъждани секторната стратегия/програма и са присъствали представители на 

заинтересованите страни;  

• Справки за реализирани проекти и инициативи по секторната политика или 

програма; 

• Междинни или окончателни оценки на секторната стратегия за конкретна 

политика; 

• Резултати от проведени проучвания за нуждата от промяна в секторната 

стратегия/програма;  

• Препоръки на експерти в общинската администрация;  

• Препоръки за актуализация от държавен орган или областна 

администрация;  

• Становища на областната администрация по законосъобразността на 

решения на Общинския съвет, свързани с изпълнение на секторната 

стратегия/програма;  

• Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на 

изпълнението на секторната политика;  
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• Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет за две 

последователни години, преди годината на извършване на оценката;  

• Справки за изпълнението на общинския бюджет за две последователни 

години, преди годината на извършване на оценката;  

• Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на общината 

за периода на действие на  секторната политика или програма;  

• Справки от НЦООС за състоянието и качеството на околната среда в 

общината за периода на действие на секторната стратегия/програма;  

• Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;  

• Текущи справки за неразплатени разходи по проекти, част от секторната 

стратегия/програма;  

• Изпълнителни листове за влезли в сила съдебни решения, относно 

задължения по проекти, част от секторната стратегия/програма;  

• Разписани правила, процедури, механизми от СФУК;  

• Справка за проведени обществени обсъждания или проучвания на 

общественото мнение по въпроси, касаещи секторната стратегия/програма, инициирани 

от Общинския съвети или някоя от постоянните комисии към него;  

• Справка на изказванията на граждани на редовни сесии на Общинския 

съвет по въпроси на секторната стратегия/програма за период от две години, преди 

датата на оценката;  

• „Принт скриин” (print screen) на официалната интернет страница на 

общината, където е публикувана секторната стратегия/програма, действията по 

изпълнението, правилата за достъп до публична информация, както и контакти с 

определеното длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на обществена 

информация;  

• Справка с интернет адреси, на които е публикувана секторната 

стратегия/програма; 

• Заповед за приемане на процедурни правила за достъп до обществена 

информация; 
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• Заповед за определяне на длъжностно лице от общинска администрация, 

което отговаря пряко за предоставянето на обществена информация;  

• Публикации, репортажи, информационни съобщения и др., относно взети 

решения, приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените 

проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените 

обществени поръчки и др., относно реализацията на секторната стратегия/програма;  

• Справки за броя на изпратените прессъобщения до медии с информация за 

секторната стратегия/програма;  

• Справки от регистъра на изготвените и изпълнените проекти по секторната 

стратегия/ програма;  

• Справки от регистъра на обществените поръчки за броя на проведените 

процедури при избор на изпълнители на дейности и мерки по секторната 

стратегия/програма;  

• Покани до медии за участие в публични обсъждания, отчитане на 

извършена работа, отваряне на оферти по обществени поръчки, имащи отношение към 

секторната стратегия/ програма; 

• Покани за провеждане на публични обсъждания на секторната политика;  

• Публикации от проведени публични обсъждания на секторната политика;  

• Протоколи от проведени публични обсъждания на секторната политика;  

• Протоколи от срещи с гражданите;  

• Отчети за дейността на кмета;  

• Графици на посещения в кметствата;  

• Годишна програма за изпълнение на секторната политика;  

• Годишна програма на управление на кмета;  

• Справка за числеността на персонала и структурата на общинската 

администрация;  

• Справка за това каква част от екипите за управление на проектите, част от 

секторната политика/програма са съставени от служители на общинската 

администрация и каква част са от външни (привлечени) експерти;  

• Други източници.  
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Освен описаните източници на информация, за осъществяване на оценката може 

да се ползват и други документи, съществуващи в общината и полезни за установяване 

на актуалното състояние.  

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

на оценката може да се провеждат и интервюта със служители в администрацията, за да 

се набави необходимата информация. 

 

1.4. Субекти на мониторинга и отговорности  

Системата за мониторинг на изпълнението следва да дава изчерпателна 

информация, относно субектите на мониторинга – органите/звената в съответната 

администрация, отговорни за организацията на процеса по наблюдение на 

изпълнението, както и ясно да дефинира конкретните отговорности, свързани с 

планирането, подготовката, събирането и анализ на информация и отчитането на 

предприетите мерки за наблюдение.  

 

ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ 

Предложените индикатори касаят социални, икономически, физически и 

финансови характеристики на община Златоград. Планирани са и специфични 

индикатори, свързани с управлението, маркетинга и сътрудничеството в местното 

развитие. Съобразно с „Методическите указания..." на МРРБ, индикаторите за 

въздействие са ориентирани към реализацията на целите, докато индикаторите за 

резултат са привързани към действията в рамките на отделните приоритетни области. 

Първият вид следва да оцени цялостната ефективност на плана и какво е достигнатото 

състояние на общината, спрямо визията и стратегическите цели до 2020 г. Вторият вид 

индикатори могат да бъдат съотнесени и спрямо конкретен ключов проект, включен в 

програмата за реализация на ОПР. 

 

КАЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 

Качествените критерии за оценка на реализацията на плана са важен инструмент 

за наблюдение на изпълнението и за отчитане на постигнатото дългосрочно 
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въздействие и ефект. За оценка на ОПР Златоград е структуриран набор от качествени 

индикатори, които се отнасят до осигуряване на възприетите норми и стандарти, 

характеризиращи изпълнението на целите и приоритетите на плана:  

Доколко и как ОПР допринася за интегриране на целите и приоритетите на 

стратегическите и планови документи от по-горните нива (областно, регионално, 

национално и европейско) и адекватността спрямо спецификите на общината. 

Каква е избраната стратегия за генериране на общински конкурентни 

предимства и как тя е интегрирана в областната, регионалната и национална стратегия 

за развитие и до  каква степен ОПР отчита въздействието на големи проекти с над 

общинско и регионално значение. Планирани ли са приоритети осигуряващи 

допълняемост с други документи и постигане на синергетичен ефект. 

Доколко планът е флексибилен. 

До каква степен са развити специфичните конкурентни предимства на общината. 

До каква степен в резултат на SWOT анализа са избрани подходящите пакети от 

инициативи по приоритети, които ща създадат предпоставки за устойчиво и 

балансирано общинско развитие в дългосрочен аспект. 

По какъв начин разписаните в стратегическата част цели и приоритети 

допринасят за намаляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства 

в социалната и икономическа сфери. 

Доколко планът стимулира развитието на различни форми на териториално 

сътрудничество – трансгранично, транснационално, междурегионално, вътрешно 

регионално, както и сътрудничество между трите сектора – публичен, частен и 

неправителствен. 

Каква е политическата и административна ангажираност на институциите с 

реализацията на плана. 

 

КОЛИЧЕСТВЕНИ ИНДИКАТОРИ 

Формулираните до момента критерии са свързани с отчитането на общи 

количествени индикатори (индикаторите към Стратегия „Европа 2020”, РПР на ЮЦР, 

ОСР на област Смолян). За тези индикатори, общинският план се позовава на вече 

определени в документи от по-високо ниво изходни и целеви стойности. В допълнение 
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към тези предварително дефинирани индикатори, настоящият план определя пакет от 

общи общински индикатори, които проследяват постигането на стратегическите цели 

на плана. 

При структурирането на индикаторите е следвана логиката разписана в РПР на 

ЮЦР и ОСР на област Смолян. За проследяване на реализацията на плана, към всеки 

един от неговите приоритети са посочени специфични индикатори. Изборът на 

конкретните индикатори е направен на базата на новите тенденции за оценка на 

програмни и планови документи, към които ЕК ще се придържа в периода 2014-2020 г. 

при оценката на своята кохезионна политика. Индикаторите са фокусирани с цел да 

оценят резултата от прилаганите конкретни действия във всяко едно от 

идентифицираните приоритетни направления. Индикаторите за продукт и финансовите 

индикатори, които в периода 2007-2013 г. са основни инструменти за проследяване 

реализацията на кохезионната политика на ЕС отстъпват своето място на индикаторите 

за резултат, които отчитат ефекта от реализацията на предприетите мерки. Друга силна 

страна на този нов подход е, че внимателно определените индикатори за резултат 

подават и точна информация по какъв точно начин да бъдат дефинирани специфичните 

цели, формиращи стратегията на плана, с оглед на това те да бъдат реалистични, 

фокусирани и ясни. 
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Индикаторите за въздействие и резултата трябва да са разделени в категории, 

ориентирани към стратегическите цели на ОПР. Индикаторите за всяка цел е 

необходимо да са формулирани въз основа на ключовите приоритетни направления от 

съдържанието на целите. 

Предложената структура и система от индикатори е основа за действията по 

наблюдение и оценка на плана. Основните задачи пред системата са информационно 

обезпечаване, приложение на системата от индикатори на ОПР, пълноценна 

координация и взаимодействие на участващите структури и успешно публично 

представяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка 

интегрира идентифицираните индикатори за измерване на резултатите и въздействието 

на плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви условия не 
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОП «Административен капацитет» 
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