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ВЪВЕДЕНИЕ 

Документът „Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на конкретните политики от общинската администрация“ е създаден в 

изпълнение на проект: „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на 

общински политики в община Несебър”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № 13-13-78/09.12.2013 г. на Оперативна програма “Административен капацитет”. 

Той има характер на вътрешни правила, които са приети с решение на Общински 

съвет – Несебър и са задължителни за прилагане от Общинска администрация – Несебър. 

Приетите правила за  мониторинг, контрол и последваща оценка се отнасят до изпълнението 

на Общинския план за развитие на община Несебър, както и до изпълнението на конкретни 

политики приемани и прилагани в процеса на реализация на плана за развитие и за 

реализация на отделни секторни политики на местно ниво.   

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за 

развитие е неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. 

Мониторингът на Общинският план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно 

изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в 

предметния обхват на местното самоуправление. Също така той трябва 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 проекти 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.  

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи: 

Общинския съвет – Несебър, Кмета на общината, служителите от общинска администрация, 

както и на всички заинтересовани страни – социално-икономическите партньори и 

структури на гражданското общество, ранна информация за напредъка – или липсата на 

напредък – по постигане на заложените цели и резултати. Основната цел е да се 

идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, 

като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри 
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по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на 

мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на 

политиките. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и 

програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни 

икономически сектори, засягат различни територии и население.  

Настоящите вътрешни правила имат за цел да подпомогнат участниците в процеса 

на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Несебър, респективно реализираните местни публични политики с цел да се 

подобри ефективността на процеса на наблюдение, контрол и оценка. Правилата са 

предназначени както за експертите от общинската администрация, Общинския съвет като 

контролен орган, така и за представителите на социално-икономическите партньори и 

структурите на гражданското общество (СГО – НПО, Синдикати, Организации на 

работодатели, институции и др.), участващи в този процес. 

Основни цели на вътрешните правила 

 Приемането и въвеждането в практиката на „Правила за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската 

администрация“ има за цел: 

 да се подобри дейността на общинската администрация за реализиране на 

ефективни политики, водещи към устойчиво социално-икономическо развитие на 

община Несебър; 

 да обезпечи своевременно събиране на надеждна информация относно 

изпълнението на мерките, прилагани при изпълнение на различните политики; 

 да се създаде модел/механизъм за наблюдение и оценка, който да допринесе 

за вземане на стратегически и управленски решения от страна на общинското 

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

на приоритетите, определени в различните общински стратегически и планови 

документи приети за изпълнение на съответните политики. 
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Структура на вътрешните правила 

 Структурата на правилата включва два основни раздела: 

Раздел I “Общи разяснения и нормативна регламентация на процеса на мониторинг, 

контрол и оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската 

администрация“, който съдържа дефиниции на основните употребявани понятия, 

нормативната регламентация, която следва да се спазва и прилага, разяснения на на 

същността, целите и задачите на мониторинга, избор на индикатори, източници на 

информация, механизъм на публичност и партньорство и др. 

Раздел II „Процедурни правила“, който регламентира създаването на специална 

структура „Координационна работна група“ отговорна за координацията на процеса на 

мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската 

администрация Несебър и процедурата, която се прилага за реалното изпълнение. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗЯСНЕНИЯ И НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА 

ПРОЦЕСА НА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

КОНКРЕТНИТЕ ПОЛИТИКИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Дефиниране на основни понятия 

 За целите на прилагане на правилата и с оглед на еднаквото разбиране и употреба е 

необходимо да се дефинират следните основни понятия и термини: 

 „публична политика” - използван е като най-общ термин, означаващ 

система от принципи и насоки за действия, ориентирани към постигането на 

определени цели с помощта на определени средства и често в рамките на определено 

време, която се разработва и осъществява от ограните на местно самоуправление, 

разполагащи с политически, законодателни, изпълнителни и финансови правомощия 

възложени им закон. Публичните политики се разработват под различна форма – 

концепции, стратегии и др..; 

 „секторни политики“ – обхваща действията на общината за дефиниране на 

различни политики на секторен принцип чрез приемане на различни стратегически и 

планови документи, програми, поднормативна уредба, съобразени с приложимото 

законодателство и визията на развитие на сектора на национално ниво; 
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 „планове, програми, проекти“ – документи, които се  разработват и 

утвърждават/приемат за реализация на публичните политики. Инструменти, чрез 

изпълнението на коитосе прилагат секторните политики. Програмите обикновено 

обхващат взаимосвързани действия и средства (технически, организационни, правни, 

финансови и др.) за изпълнение на дадена политика. Управлението на програмата 

обхваща всички решения, действия и правила за ръководство, отчетност и използване 

на човешките, финансовите и материалните ресурси; 

 „процес на наблюдение/мониторинг/ на изпълнението на политики“ – 

действия по набиране и обработване на информация, в резултат от изпълнението на 

проекти, които са част от планове или програми; 

 „модел/механизъм“ – описаният в настоящите правила начин по който 

общината организира събирането и обработването на информацията и който се 

прилага за всяка политика, която ще бъде приета и изпълнявана; 

 „методика“ – представлява набор от индикатори, които могат да се използват 

при разработването на планове и програми с оглед спецификата на отделната 

политика и е съобразена с модела разработен в настоящите правила; 

 „индикатори“ – това са елементите на отчитане на изпълнението на планове 

и програми, а оттам и на самите политики; 

 „общински план за развитие“ – представлява комплексен стратегически 

документ за развитието на общината в средносрочен план. ОПР обхваща всички 

сектори на социално-икономическия живот и е водещ документ при правенето на 

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

специфичните нужди на местнана общност и целевата територия; 

 „проект“ – всяко действие или инициатива на общината, институции от 

всички сектори /образователни, здравни, социални, културни и др./ 

неправителствени организациии и части компании, които водят до промяна на 

текущото състояние в съотвения сектор и постигнатите резултати от изпълнението 

им могат да бъдат измерени и оценени и които допринасят за устойчивото социално-

икономическо развитие на общината независимо от източника на финансиране 
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/Европейски фондове и програми, целеви субсидии, общински бюджет, частно 

финансиране/; 

 „координационна работна група“ – структура на ниво община, определена 

със заповед на кмета на общината, отговорна за действията по координация на 

процесите за наблюдение, оценка и контрол регламентирани в правилата и 

обхващащи Общинския план за развитие (ОПР) и всички стратегически документи 

(концепции, стратегии, планове и програми и др.) приемани и прилагани в община 

Несебър. 

Фази на разработване и прилагане на публични политики 

Разработването и осъществяването на публични политики и програми е сложен и 

многоаспектен процес, протичащ най-общо през следните фази (виж. Фиг. 1.):  

1. Стратегическо планиране; 

2. Разработване на политиката и програмите за нейната реализация; 

3. Прилагане на политиката и програмите; 

4. Мониторинг; 

5. Оценка. 

 

Фигура 1. Фази на разработване и прилагане на публични политики 

Стратегическо 
планиране

РРазработване

ПрилаганеМониторинг

Оценка
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Предмет на настоящите вътрешните правила е процесът на координация при 

изпълнението на четвъртата и петата фаза на този процес – мониторинга и оценката.  

Правна регламентация и правомощия на органите на местно самоуправление за 

разработване, приемане и осъществяване на публични политики на местно ниво 

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 в сферата на: 

 общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация; 

 устройството и развитието на територията на общината и на населените места в  нея; 

 образованието; 

 здравеопазването; 

 културата; 

 благоустрояването и комуналните дейности; 

 социалните услуги; 

 опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

 поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

 развитието на спорта, отдиха и туризма. 

 Съгласно чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър е органът, който 

приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват 

и европейските политики за развитие на местните общности.  

 Множество нормативни актове предвиждат и възлагат задължение на органите на 

местна власт и самоуправление в изпълнение на държавната политика да приемат свои 

/приложими за съответната община/ - стратегии, прогнози, програми и планове, които 

отразяват спецификата на развитие на местната общност, но с оглед постигане на 

заложените цели и приоритети на по-виско ниво. 

Стратегическо програмиране и планиране. Правна регламентация. 

Стратегическото планиране на регионалното развитие обхваща разработването и 

актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано регионално 
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и местно развитие, включително развитие на трансграничното, транснационалното и 

междурегионалното сътрудничество. 

Програмирането на регионалното развитие обхваща разработването и 

актуализацията на програмни документи за регионално развитие на основата на системата 

от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. 

Стратегиите, плановете и програмите за местно развитие, както и документите и 

действията на органите на местното самоуправление, свързани с тяхното изработване, 

одобряване, приемане, актуализиране, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална 

обществена информация. 

Органите на местното самоуправление информират своевременно и по подходящ 

начин обществеността за характера и същността на документите и действията, свързани с 

изработването, одобряването, приемането, актуализирането, изпълнението, наблюдението и 

оценката на стратегиите, плановете и програмите за местно развитие, за необходимостта, 

потенциалните ползи и за последиците от тях, както и за постигнатите резултати. 
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Фигура 2. Система от документи за стратегическо планиране и програмиране на 
регионалното развитие 2014-20201 

                                                           
1 Източник: Закон за регионалното развитие /Обн. ДВ бр.50/2008г. и ПМС № 5 на МС /обн. ДВ бр.7/ 2012 г./ 

Национален план за развитие 
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Национална концепция за 

пространствено развитие 
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Регионален план за развитие на 

ЮИР 
Регионална схема за 

пространствено развитие на ЮИР ММ 
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Правна регламентация на дейностите по мониторинг, контрол и оценка на 

изпълнението на Общинския план за развитие  

Регламентираният в настоящите правила модел/механизъм има най-значимо 

прилагане при наблюдението на реализацията на Общинския план за развитие на община 

Несебър, като по този начин ще се обхващат и различните секторни политики. Така се 

обезпечава информационното осигуряване на плана за нуждите на текущото наблюдение и 

изготвянето на бъдещи оценки и актуализации и е съобразно нормативно регламентираните 

изисквания.   

Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 

развитието на община Несебър в съответствие с Областната стратегия за развитие на област 

Бургас и Концепцията за пространствено развитие на общината, когато такава бъде приета. 

Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие, на 

концепцията за пространствено развитие на общината и ги внася за обсъждане и приемане 

от общинския съвет. 

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и 

Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).  

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината: 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на 

територията на общината; 

 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие за одобряване от общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и 

на действията по реализацията му. 

Общински съвет – Несебър одобрява годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 
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Фигура 3. Процедура по разработване, съгласуване и приемане на Общинския план за развитие 
и Концепция за пространствено развитие 

  

Разработване на ОПР и КПР 

Кмет на 

община 

Несебър 
/Общинска  

администрация/ 
Външни 

консултанти за 

разработване 

проект на ОПР 

Заитересовани 

страни – 

граждани, НПО, 

орагани и 

структури 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и приемане 

Приети ОПР и КПР 
/публикувани на 

www.nessebarinfo.com 

Предварителна оценка на 

ОПР  

Външни 

консултанти за 

изготвяне  
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Фигура 4. Процедура по изпълнение на Общинския план за развитие 

  

Кмет на 

община 

Несебър 

Въведена системата за мониторинг, контрол и последваща 

оценка на Общинския план за развитие в Община Несебър 

Координационна работна група 

Заитересовани 

страни – 

граждани, НПО, 

орагани и 

структури 

Общинска 

администрация 

Несебър 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за наблюдение на изпълнението на 

ОПР 
/публикуван на www.nessebarinfo.com/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и одобряване 

Копие до председателя на областния съвет за 

развитие в 7-дневен срок от решението на ОбС 

Въвеждане в Единната информационна система за 

управление на регионалното развитие 
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Наблюдението и оценката на регионалното развитие се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на 

регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и оценка на 

Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно на 

Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР).  

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и 

местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията 

и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване 

на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77 ППЗРР).  

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за 

развитие (чл. 78 ППЗРР) и която е регламентирана в настоящите правила.  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса 

на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет 

осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически 

лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен 

доклад.  

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на 

Общинския план за развитие. 

За реализацията на Общинския план за развитие се извършва междинна оценка не 

по-късно от 4 години от началото на периода на неговото действие, като тя включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.  
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Фигура 5. Процедура за междинна оценка на реализацията на ОПР 
 

  

Изготвяне на Междинна оценка на  ОПР  

Кмет на 

община 

Несебър 
      /Общинска  

администрация/

// Външни 

консултанти за 

изготвяне на МО 

Заитересовани 

страни – 

граждани, НПО, 

орагани и 

структури 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и приемане 

Приет Доклад за резултатите от  

междинната оценка на  ОПР  
/публикувани на 

www.nessebarinfo.com 

Въведена системата за мониторинг, контрол и последваща 

оценка на общинския план за развитие в Община Несебър 

Координационна работна група 

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

Общинският план за развитие се актуализира при наличие на някоя от 

предпоставките посочени в чл. 38, ал.1 от ППЗРР: 

1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия 

за развитие; 

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху 

изпълнението на общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

За актуализиране на общинския план за развитие се разработва актуализиран 

документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие. Изработването и 

приемането на актуализирания докумнт се извършва при условията и по реда за изработване 

и приемане на общинския план за развитие. 

За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата 

за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. 

За изпълнението на Общинския план за развитие се извършва последваща оценка не по-

късно от една година след изтичането на периода на неговото действие, която включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 
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Фигура 6. Процедура по актуализация на Общинския план за развитие 

  

Кмет на 

община 

Несебър 

Въведена системата за мониторинг, контрол и последваща 

оценка на общинския план за развитие в Община Несебър 

Координационна работна група 

Заитересовани 

страни – 

граждани, НПО, 

орагани и 

структури 

Общинска 

администрация 

Несебър 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и приемане 

Актуализиран документ за изпълнение за 

остатъка от периода на действие на ОПР 

/публикувани на www.nessebarinfo.com/ 

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7. Процедура за последваща оценка на изпълнението на ОПР 
 

Изготвяне на последваща оценка на  ОПР 

Кмет на 

община 

Несебър 
      /Общинска  

администрация/ Външни 

консултанти за 

изготвяне на 

Посл. оценка 

Заитересовани 

страни – 

граждани, НПО, 

орагани и 

структури 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НЕСЕБЪР 

/Постоянни комисии на ОбС/ 

обсъждане и приемане 

Приет Доклад за резултатите от  

последващата оценка на  ОПР  
/публикувани на 

www.nessebarinfo.com 

Въведена система за мониторинг, контрол и последваща 

оценка на общинския план за развитие в Община Несебър 

Координационна работна група 
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Мониторинг и оценка на публични политики и програми: същност, цели и функции 

 Същност 

Мониторингът на публични политики и програми може да се определи като 

процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информация относно хода на 

реализацията на политиката/програмата и постигането на поставените 

цели/резултати.  

Получената информация се използва за целите на управлението - осъществяване на 

контрол и вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, 

допълването или прекратяването на реализацията на съответната политика или програма. 

Основна задача на мониторинга на публичните политики и програми е да се следят и 

измерват постигането на техните цели и на ефективността им в хода на тяхната реализация. 

В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в 

начина на изпълнение на политиките и програмите. Текущият мониторинг има особено 

важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко фази. 

Осъществяването на всяка следваща фаза може да се предшества от мониторинг и оценка 

на дейностите и резултатите от предшестващите етапи. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 8. Фази на осъществяване на мониторинга/оценката  

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНАТА СИТУАЦИЯ 

АНАЛИЗ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

ПОДГОТОВКА НА МОНИТОРИНГА/ОЦЕНКАТА 

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

ВГРАЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА/ОЦЕНКАТА В ПОЛИТИКАТА/ПРОГРАМАТА 
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Понятието „оценка на публични политики и програми” е иползвано в смисъл на 

преценка на публичните политики и програми въз основа на техните резултати, 

въздействието им и потребностите, които са предназначени да удовлетворят. Тя се 

осъществява в съответствие с определени критерии и стандарти по отношение на тяхната 

адекватност, ефикасност, ефективност, устойчивост, справедливост и др. Оценката се 

базира на специално събрана и анализирана информация. 

Мониторингът и оценката се основават на един обобщен модел на разработване и 

осъществяване на публични политики и програми, който представя съотношението между 

поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и 

осъществените въздействия. 

 

 

 

 

 

 

Фигура 9. Обобщен модел на разработване и осъществяване на публични политики и програми 

Цели и функции 

Мониторингът и оценката на публични политики и програми са инструменти 

на доброто управление при упражняването на политическа, икономическа и 

административна власт.  

1. Те създават прозрачност - процедурите, институциите и информацията са 

директно достъпни за заинтересованите страни и обществеността, като предоставят 

достатъчно информация, за да бъдат разбирани, наблюдавани и оценявани публичните 

политики и програми. Прозрачната система на управление има ясни процедури за публично 

вземане на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни и 

обществените служители. 

2. Мониторингът и оценката осигуряват отчетност – те предоставят 

информация в каква степен политиката/програмата постигат своите цели, доколко 

рационално са използвани публичните ресурси, какви са обществените въздействия и т.н. 

Така се предоставя възможност на заинтересованите страни да предоставят и получават 

Дефини-

рана 

цел 

Предви-

дени 

ресурси 

Извър-

шени 

действия 

Постигнат

и 

резултати 

Осъщест-

вени 

въздейст-

вия 
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информация, която има решаващо значение за разкриването на злоупотреби и защита на 

интересите им. 

3. Те гарантират отговорност на управлението - необходимо е институциите 

постоянно да се опитват да отчитат интересите на всички целеви групи и заинтересовани 

страни при реализацията на политиките и програмите. Политиците и служителите в 

публичния сектор следва да отговарят пред заинтересованите за упражняването на техните 

правомощия, да вземат мерки при критика или изисквания, поставени от гражданите, както 

и да поемат отговорност за грешки и некомпетентност. 

4. Мониторингът и оценката подобряват качеството на изпълнението на 

публичните политики и програми, както и на постиганите резултати, създаваните продукти 

и предоставяните услуги. Подобрява се и се развива капацитета на реализиращите 

политиките и програмите институции, организации и техните мрежи. 

5. Чрез мониторинга и оценката се създават механизми за участие – гражданите 

получават възможност да участват във вземането на решения по отношение на оценката и 

промените при реализацията на публичните политики и програми - пряко или опосредено 

от легитимните институции, които представляват техните интереси. 

6. Те са инструменти за постигане на съгласие - доброто управление отчита и 

съгласува различните интереси, за да постигне широко съгласие по това кое е в интерес за 

общността и там, където е възможно – да се постигне съгласие по политиките и процедурите 

за осъществяването на програмите. В процеса на мониторинга и оценяването на публичните 

политики и програми заинтересованите страни получава възможност за влияние върху тях. 

7. Мониторингът и оценката допринасят за ефективността и ефикасността 

на политиките/програмите и изграждането на стратегическа визия - институциите 

постигат резултати, които отговарят на обществените нужди, като използват наличните 

ресурси по най-добрия начин. Лидерите и обществеността изграждат широка и дългосрочна 

перспектива за добро управление и развитие. 

Смисълът на мониторинга и оценката на публичните политики и програми е да се 

прецени дали е възможно да се повиши качеството на живота, благосъстоянието и 

възможностите за просперитет на гражданите.  
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Видове мониторинг и оценки на публични политики и програми, които ще се 

прилагат 

Оценките следват логиката на реализация на политиките и програмите. Връзката 

между различните фази на осъществяване на публичните политики и програми с видовете 

оценки е пряка и позволява: 

• да се направи предварителна оценка на въздействието на политиката или 

програмата; 

• да се измери постигнатия напредък в процеса на тяхното прилагане; 

• да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати. 

 

 
Фигура 10. Видове мониторинг и оценки на публични политики и програми 

За целите на мониторинга на секторните политики приети и изпълняване в община 

Несебър като подход е избрана да се прилага – оценката на показатели или т.нар. 

benchmarking. Ефективното прилагане на тази оценка в най-голяма степен гарантира 

адекватност на процеса по мониторинг на изпълнението на местните политики.  

Оценката на показатели (benchmarking) се базира върху разработване на 

система от критерии и индикатори, чрез която се осъществява мониторинг и оценка 

на ключови обществени цели, политики и програми.  

Прилагането на този метод е 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. 

Основните принципи при осъществяването на оценката на показатели са следните: 

 Получаване на надеждна и обективна информация, набирана от организации, 

които представляват публични интереси и са независими (финасово и 

ПУБЛИЧНИ 
ПОЛИТИКИ

ФОРМУЛИРАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

ПУБЛИЧНИ 
ПРОГРАМИ

РАЗРАБОТВАНЕ ПРИЛАГАНЕ

ВИДОВЕ 
ОЦЕНКИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА

/ex ante/

ТЕКУЩА

МЕЖДИННА

Постигнати цели 

Резултати 

Заключителна/последваща 

/ex post/ 

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

организационно) от институциите, отговорни за реализацията на оценяваните 

политики и програми; 

 Създаване на предпоставки за обществен контрол върху реализацията на 

политиките/програмите и техните резултати - публична отчетност, 

отговорност и прозрачност на дейностите и резултатите от извършваната 

оценка; 

 Предоставяне на възможности за промяна на оценяваните политики и 

програми въз основа на извършените независими оценки и анализи. 

Осъществяването на оценката на показатели преминава през пет последователни 

фази:  

1. дефиниране на обекта и целите на оценката;  

2. подготовка на оценката; 

3. набиране на информация за стойностите на показателите, въз основа на които 

се извършва оценката;  

4. анализ и интерпретация на стойностите на показателите; 

5. отразяване на резултатите от оценката при реализацията на 

политиката/програмата. 

Препоръчва се подборът на конкретните индикатори за извършване на оценката за 

постигането на целите на политиката/програмата да бъде съобразени със следните важни 

изисквания (SMART - модел): 

1. Конкретни - достатъчно точни и ясни, да не дават възможност за различни 

тълкувания, да бъдат разбирани по еднакъв начин от всички; 

2. Измерими - да определят желано бъдещо състояние, така че да е възможно да 

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

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

измерване; 

3. Приемливи - да бъдат приети от всички, от които се очаква да поемат 

отговорност за тяхното постигане; 

4. Реалистични - да бъдат амбициозни, но изпълними, смислени и мотивиращи за 

тези, които отговарят за постигането им; 
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5. Обвързани със срокове – изпълнението им да бъде свързано с определена дата 

или период от време; 

Индикаторите трябва да бъдат верифицирани спрямо целта, която се предполага, че 

обслужват, т.е. индикаторите трябва да позволяват да се измери до каква степен една 

политика е била правилно изпълнена и нейните цели са постигнати. 

Съществува връзка между нивото на целите, които се оценяват и типа на 

индикаторите, които ще се използват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11. Нива на целите и типове индикатори 

 Индикаторите за ресурси предоставят информация относно финансовите, 

човешките, материалните, организационните или регулаторните средства, 

необходими за изпълнението на политиката/програмата; 

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

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

на политиката/програмата; 

 Индикаторите за резултатите отразяват непосредствените влияния 

напрограмата върху целевите групи, бенефициентите, преките адресати на 

политиката/програмата; 

 Индикаторите за въздействие се отнасят към по-широките последици от 

политиката/програмата извън прякото и непосредствено влияние върху 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

ОБЩИ ЦЕЛИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ПРОДУКТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

РЕЗУЛТАТИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

РЕСУРСИ 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

РЕСУРСИ 

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

целевите групи. Те включват например средносрочни въздействия върху: a) 

преките адресати или бенефициенти; б) хора или организации, към които 

политиката/програмата не е пряко насочена; в) непредвидени въздействия. 

Процедурата за избор на индикатори следва да е съобразена с естеството на 

програмата и плановете, които се реализират. Тъй като не е възможно да се предвидят 

всички възможни действия, се изследват предвидените мерки за реализация и се използват 

предварително определените индикатори/ако има такива/ или се избират индикатори, които 

отговарят на спецификата на мерките и целите на програмата. Ако се установи, че определен 

набор от мерки не може да бъде изследван чрез съществуващите индикатори, то трябва да 

се предложат други индикатори, които да отговарят на изискванията за специфичност, 

приложимост и релевантност. 

Индикатори за наблюдение и оценка на ОПР на община Несебър 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за 

развитие на община Несебър е основен инструмент за проследяване на степента на 

изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите 

за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са 

използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. 

Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по 

отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите 

им могат да бъдат абсолютни или относителни.  

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 

на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или 

приоритетите могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с 

важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

(по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на 

оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и 

мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. Индикаторите за 

резултат са посочени в Матрица на индикаторите за резултат. Всеки индикатор е с 

посочени мерни единици, източници на информация, периодичност на събирането на 

информация, базова стойност за отчитане изменението, както и междинна и целева 
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стойност, която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на Общинския 

план за развитие. 

Таблица 1. Матрица на индикаторите за резултат 

№ Индикатор за резултат 
Мерна 

единица 

Източник 

на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Стойност 

Базова Междинна Целева 

2013 г. 2017 г. 2020 г. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната 

стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. 

Индикаторите за въздействие са посочени в Матрица на индикаторите за 

въздействие.  

Таблица 2. Матрица на индикаторите за въздействие 

№ Индикатор за въздействие 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Стойност 

Базова 

2013 г. 

Междинна 

2017 г. 

Целева 

2020 г. 

Подходящо е тези индикатори и матрици да са базов модел, които да се прилага при 

разработването, изпълнението и отчитането на всички останали стратегически документи 

разбира се съобразявайки спецификата им. 

  

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

 

За оценката на индикаторите може да се приложи следната оценъчна матрица, която 

да подпомогне избора на конкретен индикатор:  

Таблица 3. Примерна оценъчна матрица за индикатори 

Точкова система за избор на индикатори 

Показатели 

за 

изпълнение 

Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 

Избор 

Да/Не 

 А Б В Г Д Е   

Индикатор 1 x - x x x x 5 да 

Индикатор 2 - - - x x x 3 не 

Индикатор 

..n 

x x x x x x 6 да 

Легенда: 

А - Значението на индикатора е ясно  

Б – Данните са достъпни  

В – Дейността по събирането на данни е правомощията на екипа и не са необходими външни експерти за 

допълнителен анализ  

Г – Индикаторът е достатъчно представителен относно планираните резултати  

Д – Индикаторът е реален и може да се наблюдава  

Е – Индикаторът е труден за определяне, но е важен и трябва да се наблюдава и определи  

 

Източници на информация за извършване на наблюдението и оценката 

Източниците на информация за стойностите на индикаторите за наблюдението на 

изпълнението на Общинския план за развитие, а и на останалите стратегически документи 

ще се базират на данни на Националния статистически институт, на официалната 

статистиката на други централни, териториални държавни органи, агенции и институции, 

на общинската информационна система, както и на данни от други надеждни национални, 

регионални и местни източници на информация.  

За да могат да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на конкретна 

политика, индикаторите трябва да позволяват използване на достатъчно голяма база данни. 

Ето защо най-подходящо е да се използват показатели, включени в официалната 

статистическа информация, които се събират и изчисляват от НСИ и Евростат.  

Като основни източници на информация за параметрите на съответните индикатори 

на Общинския план за развитие на Община Несебър и на останалите стратегически 

документи ще се използват:  
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 годишни доклади за изпълнение на Общинския план за развитие и годишни доклади 

за изплънение на другите стратегически документи;  

 информацията за подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, 

съфинансирани от европейските фондове, която е публикувана в ИСУН;  

 въпросници и/или карти за анкетиране на членове на Общинския съвет, общински 

експерти и гражданите в общината, социологически проучвания;  

 протоколи от публични обсъждания, работни срещи със социално-икономическите 

партньори на местно ниво и др., тематично свързани с реализацията на Общинския 

план за развитие;  

 работна статистика, работни документи и бележки, комуникационни масиви и 

кореспонденция, създадени от общинската администрация по време на изготвяне и 

изпълнение на Общинския план за развитие и на останалите стратегически 

документи;  

 информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;  

 данни и информация, създавани и обработвани от общината и/или нейни отделни 

административни звена;  

 данни и информация, създавани и обработвани от общински предприятия и 

дружества; 

 данни и информация, създавани и обработвани от институции и организации на 

издръжка от общинския бюджет;  

 актуализацията на Общинския план за развитие и на останалите стратегически 

документи (ако има такава);  

 актуализация на Областната стратегия за развитие на област Бургас (ако има такава);  

 актуализация на Регионален план за развитие на Югоизточен район на планиране 

(ако има такава); 

 доклади за степента на изпълнение на Регионален план за развитие на Югоизточен 

район на планиране за периода 2014-2020;  

 годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;  

 данни и статистика от Национален статистически институт и Териториално 

статистическо бюро –Бургас;  
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 данни и статистика от Дирекция “Агростатистика” към Министерство на 

земеделието и горите;  

 данни и статистика от Дирекция “Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна 

агенция по околна среда и РИОСВ - Бургас;  

 данни и статистика от Дирекция „Национални здравни данни и електронно 

здравеопазване“ на Националния център по обществено здраве и анализи“ и 

Дирекциите „Медицински дейности“ на Регионалните здравни инспекции; 

 секторни стратегии, концепции, праграми и др. стратегически документи;  

 доклади/публикации на неправителствени организации, засягащи тематични области 

или територията /вкл. части от нея/ на община Несебър;  

 научни изследвания и научни публикации, засягащи тематични области, местни 

политики и територията /вкл. части от нея/ на община Несебър;  

 доклади за степента на изпълнение на действащите Оперативни програми за периода 

2014-2020;  

 доклади за степента на изпълнение на Националната стратегия за регионално 

развитие на Република България за периода 2012-2022 г.; 

 други актуални и относими източници, по преценка на органа на наблюдение. 

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние и 

проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския 

план или на съответния друг стратегически докмунт. По тази причина е важно да се 

обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които 

се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, мярка и 

приоритет. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще 

се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или 

граждани на общината. Ако не може да се установи конкретна промяна чрез използването 

на въпросник, следва да се формулира измерител на текущото състояние, който да се 

използва при бъдещи справки. 

Система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР и на публичните политики 

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. 

Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на 
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графиците за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на 

степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и 

управлението. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема решения по 

изпълнението на програмата или по възникнали проблеми.  

Една от основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е 

да следи за степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното 

прилагане. Процедурно в настоящите правила се предвижда механизъм за извършването на 

текущ контрол, който да позволява корекции, в случай, че такива са необходими. 

Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, при който всяка 

финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно поради това, 

мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат на корективните 

действия във следваща фаза/година. 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация 

на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на 

плана обхваща и Програмата за неговата реализация. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.  

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва формите 

и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение 

и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване 

и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка 

при спазване принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на 

кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинския съвет, 

социалните и икономическите партньори, неправителствените организации и 

представителите на гражданското общество в общината. 

При актуализацията на Общинския план за развитие следва да се анализира и оцени 

динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху социално-
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икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на околната среда, 

като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна стратегическа рамка и система 

за управление и изпълнение на целите на плана до края на съответния период.  

Логически същата система за набюдение и оценка се прилага и за останалите 

стратегически документи като се отчита тяхната специфика. 

Наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР и на останалите стратегически 

документи на община Несебър следва да се позовава на следните принципи:  

 единен подход за планиране и програмиране;  

 концентрация на ресурсите;  

 допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции;  

 вътрешна и междуведомствена координация на дейността на компетентните 

органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 

реализацията, наблюдението и оценката;  

 съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия 

на международно, национално, регионално и местно равнище;  

 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.  

Партньорство 

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община 

Несебър. В резултат на него Общината ще може да реализира процеса съвместно, 

комуникирано с партньорите при вземане на решения и координирането на техните 

изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въвлечени 

разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни - институции, 

организации, административни звена, общности (групи) от различни юридически и 

физически лица, които имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публична 

политика/план и са нейни поддръжници или противници. С помощта на партньорството 

може да се осъществи целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира 

успешното развитие на дейността.  
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Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди всичко 

означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на тези 

решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството партньори имат 

висока обществена подкрепа и в процеса на реализацията  
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Фигура 12. Дейности по информация, публичност и партньорство 
  

Информация 

 

РАЗРАБОТВАНЕ 

 Публикувана 

информация на 

интернет страницата на 

общината и партньорски 

канали относно 

проведено анкетно 

проучване и обществено 

обсъждане. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 годишните доклади от 

изпълнението на 

ОПР/друг стратегически 

документ;  

 актуализации на 

ОПР/друг стратегически 

документ; 

 междинна и последваща 

оценка; 

 възможностите за 

изграждане на 

публично-частни 

партньорства; 

 изпълнение на проекти 

от общинския план. 

Публичност 

 

РАЗРАБОТВАНЕ 

 Публикуване на 

интернет страницата на 

документи по 

разработването на ОПР 

или друг стратегически 

документ;  

 Предоставена анкетна 

карта за попълване в 

центъра за обслужване 

на клиенти в общината; 

 Публикувана 

информация относно 

публичните събития в 

информационни канали. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 публикуване и 

разпространяване на 

документите; 

 поддържане и 

разширяване на интернет 

сайта на общината; 

 публикуване на 

информацията в 

комуникационни канали 

на партньорски 

организации. 

Партньорство 

 

РАЗРАБОТВАНЕ 

 Партньорство с местната 

общност за предоставяне 

на информация по 

разработването на 

ОПР/друг стратегически 

документ; 

 Проведени анкетно 

проучване и обществен 

обсъждане с 

представители на 

заинтересованите страни.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 периодични публични 

дискусии (организиране 

на обществени 

обсъждания, кръгли маси, 

форуми и т.н.); 

 включване на структури 

на гражданското 

общество и бизнеса в 

структурите по 

наблюдение 

изпълнението на плана. 
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Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане кметът 

на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския план 

за развитие в съответствие със своите компетенции.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа за партньорство е да се осигури 

прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на 

формирането и прилагането на местната политика за устойчиво развитие, относно  

очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират 

заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.  

Специфичните цели на действията обхващат:  

 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, семинари, печатни 

материали, видеоматериали) на информация за предвижданията на Общинския 

план за развитие за периода до 2020 г., за ролята на гражданите и на бизнеса по 

отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и 

реализацията им и очакваните резултати в икономическата и социалната сфера, 

в областта на техническата инфраструктура и околната среда; 

 Фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти на тази основа в публичния 

сектор, насочени към подобряване на услугите, предоставяни на гражданите и 

бизнеса; 

 Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване 

висока ефективност при изпълнението на плана;  

 Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на 

развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и 

осигуряването на по-голяма добавена стойност за общината;  

 Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество 

за формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция 

по отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

реализация на плана.  

Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо в частност 

регионално развитие на общината и по-широка публичност на изпълняваните политики 
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/програми, стратегии, проекти и дейности/ с обществено значим интерес ще се осигурят 

чрез:  

 обновяване на панела за информация на официалния сайт на община Несебър и 

включване на информация за: всички стратегически документи в процес на 

подготовка за обсъждане и приемане, всички приети и действащи стратегически 

документи – стратегии, концепции, планове, програми; списъци с изпълнени 

проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;  

 повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на ОПР 

чрез публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, 

актуализациите му, междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на 

отделните стратегически документи и извършени техни оценки; 

 фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-

частни партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на 

услугите, предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на 

общината на отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство 

на територията на община Несебър”;  

 засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.  

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 

източник за информация, относно развитието на общината и дейността на общинската 

администрация свързана с изпълнение и отчитане на стратегическите политики и 

документите за изпълнението им.  

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като 

се препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във 

всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация. В допълнение, 

за прилагане принципа на партньорство е препоръчително засилване на сътрудничеството с 

местни сдружения с цел увеличаване на гражданското участие в процеса по реализация на 

ОПР и останалите стратегически документи и включване на всички заинтересовани страни 

чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други походящи 

форми на участие. 
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РАЗДЕЛ II. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА  

 

Глава първа 

Общи положения 

 

Чл. 1.  Тези процедурни правила уреждат условията и реда за координация и партньорство 

в процесите по мониторинг, контрол и последваща оценка при разработване и изпълнение 

на конкретните политики на общинско ниво.  

Чл. 2. Правилата имат за цел да конкретизират разпоредбите на Закона за регионално 

развитие, на Правилника за прилаганане на ЗРР/ППЗРР/ и на Методическите указания на 

МРРБ за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно 

развитие и установяване на модел/механизъм по координиране и документиране на 

процесите по мониторинг, оценка и контрол при разработване и изпълнение на политики на 

общинско ниво.  

Чл. 3. Правилата се основават на подходите „отдолу- нагоре” и „отгоре–надолу, както и 

нуждата от документиране на процесите свързани с вътрешната и междуинституционална 

координация на действията по наблюдение, оценка и контрол при формиране и изпълнение 

на политики.  

Чл.4. Действията по координация на процесите за наблюдение, оценка и контрол, 

регламентирани в правилата, обхващат Общинския план за развитие (ОПР) на община 

Несебър, както и всички стратегически документи (концепции, стратегии, планове и 

програми и др.), които са приети и се изпълняват.  

Чл.5. Правилата предвиждат въвеждане на опростена и ефективна структура, която да 

подпомага процеса на планиране, мониторинг и контрол на регионалното и пространствено 

развитие на територията на община Несебър. 

Чл.6. В основата на тези правила е създаването на структура - Координационна работна 

група, която е структура на ниво община и е извън регламентираните с разпоредбите на 

действащите ЗРР и ППЗРР органи и структури отговорни за прилагането им.  
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Глава втора 

Органи участващи в процеса по мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнение на ОПР и конкретните политики на общинско ниво 

 

Чл. 7. Тези правила се прилагат от:  

1. Кмета на община Несебър;  

2. Общинска администрация - Несебър;  

3. Координационна работна група;  

4. Общински съвет - Несебър;  

 

Чл. 8. (1) Координационната работна група е структура, която се създава на ниво община 

и осъществява основаната функциия на координация на процесите на мониторниг, контрол 

и последваща оценка при разработване и изпълнение на конкретните политики на общинско 

ниво. 

(2) Съставът на Координационна работна група се определя със заповед на кмета на 

общината и състои от 10 члена.   

(3) В състава на групата се включват:  

- председател – ресорен заместник кмет/или секретар на общината/ или директор на 

дирекция; 

- кооринатор – служител от общинска администрация, който има възложени 

функции, който отговорят в най-голяма степен на функциите, които ще изпълнява като 

координатор на групата; 

- членове - 3-ма общински служители, 2-ма общински съветници и 3-ма 

представители на НПО, граждани и/или представители на местни структури на бизнеса и 

организации, които развиват активна дейност и допринясат за развитието на общината. 

(4) Общинските съветници членове на групата се избират с решение на общински съвет – 

Несебър. 

(5) Заповедта за определяне състава на Координационната работна група се изпраща на 

Общински съвет – Несебър, връчва се на ръководителите на всички административни звена 

в общинска администрация и се обявява публично на сайта на общината. 
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Глава трета 

Функции и задачи на органите в процеса по мониторинг, контрол и последваща 

оценка при изпълнение на ОПР и на конкретните политики на общинско ниво 

 

Чл.9. (1) Общински съвет - Несебър:  

1. обсъжда и приема Общинския план за развитие по предложение на Кмета на 

общината;  

2. обсъжда и приема концепцията за пространствено развитие на общината;  

3. обсъжда и приема стратегически документи за развитие на общината (концепции, 

секторни стратегии, планове и програми и др.) по предложение на Кмета на 

общината;  

4. контролира осигуряването на съответствие на общия устройствен план за развитие 

на общината с концепцията за пространствено развитие на общината;  

5. приема докладите от  извършените оценки на Общинския план за развитие;  

6. по предложение на Кмета на общината приема актуализираните документи на 

Общинския план за развитие и на други стратегически документи;  

7. информира се за вътрешната и външна съгласуваност на плановите документи на 

общината от Координационна работна група;  

8. взема решения за участие в проектни инициативи по предложение на Кмета на 

общината;  

9. информира се за дейността на Областния и Регионалния съвет за регионално 

развитие;  

10. одобрява годишните програми за реализация на Общинския план за развитие и 

годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие, предложени от Кмета на общината;  

 (2) Общинският съвет може да изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от 

спецификата на процесите по вътрешната и междуинституционална координация на 

процесите по наблюдение, оценка и контрол за изпълнението на политики на областно и 

общинско ниво.  

Чл. 10. (1) Кметът на община Несебър:  

1. организира изработването на Общинския план за развитие, на Концепцията за 

пространствено развитие на общината, както на други стратегически 
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документи/концепции, стратегии, планове, програми и др./  и ги внася за обсъждане 

и приемане от Общинския съвет;  

2. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на Общинския план 

за развитие и на други стратегически документи/концепции, стратегии, планове, 

програми и др./; 

3. организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна 

система за управление на регионалното развитие на територията на общината;  

4. представя годишна програма за реализация на ОПР и годишен доклад за 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие за одобряване от 

Общинския съвет;  

5. съблюдава ресурсното обезпечаване на планираните инициативи;  

6. организира процеса по оценка и актуализиране на ОПР;  

7. осигурява съгласуваността на плановите документи – вътрешна и външна;  

8. участва в работата на Областния съвет за регионално развитие;  

9. осигурява публичност и прозрачност на Общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му; 

10. определя със заповед членовете на Координационната работна група;  

(2) Дейността на Кмета на общината във връзка с координацията на процесите по 

наблюдение, оценка и контрол за изпълнението на политики на общинско ниво се подпомага 

от общинската администрация и от Координационната работна група.  

(3) Кметът може да изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от спецификата на 

процесите по координация на процесите по наблюдение, оценка и контрол за изпълнението 

на политиките на общинско ниво.  

Чл. 11. (1) Координационната работна група:  

1. съгласува проектите на стратегически документи/концепции, стратегии, планове, 

програми и др./ преди внасянето им за обсъждане и приемане от ОбС – Несебър 

относно вътрешна и външна съгласуваност с ОПР и другите приети стратегически 

документи и относно системата от индикатори за наблюдение на изпълнението;  

2. годишно прави преглед на системата от индикатори за наблюдение на изпълнението 

на ОПР, както и на индикаторите за изпълнение на останалите действащи 

стратегически документи;  
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3. прави предложения пред Кмета на общината, свързани с нуждата от актуализация на 

системата от индикатори, методиката за събиране на информация по индикатори и 

др.;  

4. периодично (на всеки шест месеца) извършва преглед на постигнатия напредък на 

изпълнението на ОПР и на останалите действащи стратегически документи;  

5. анализира резултатите от изпълнението на мерките и степента на достигането на 

целите заложени в ОПР и другите стратегически документи;  

6. ежегодно подготвя програмата за реализация на ОПР и доклад за изпълнението на 

плана, който Кметът внася в Общинския съвет; 

7. прави предложения пред Кмета на общината за актуализиране на плана, както и за 

преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите;  

8. подпомага организирането на публично обсъждане на годишния доклад за 

изпълнението на плана;  

9. съгласува резултатите от възложените междинни и последващи оценки на ОПР и на 

останалите стратегически документи, преди разглеждането и приемането им от ОбС 

- Несебър;  

10. информира Кмета на общината за проведените обществени обсъждания, постигнатия 

напредък, необходимостта от възлагане на вътрешна или външна оценка на 

документа, предприемане на промени, актуализации ОПР и останалите 

стратегически документи; 

11. съгласува предложените актуализирани документи на ОПР и останалите 

стратегически документи преди обсъждането и приемането им от ОбС – Несебър; 

12. осигурява публичното обсъждане на годишната програма за реализация на ОПР и 

доклада с резултатите от изпълнението на ОПР; 

13. следи и координира осигуряването на публичност и партньорство в процеса на 

изпълнение на ОПР и на политиките. 

 (2) Координационна работна група може да изпълнява и други функции и задачи, 

произтичащи от спецификата на процесите по координация на процесите по наблюдение, 

оценка и контрол за изпълнението на политики на общинско ниво. 

(3) За своята работа Координационна работна група се отчита пред Кмета на общината, като 

изготвя годишен доклад и му ги представя в срок до 28 февруари на следваща година.  
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Глава четвърта 

Организация на работата във връзка с координация на процесите по наблюдение, 

оценка и контрол при изпълнението на политики на общинско ниво 

 

Чл. 12. (1) Заседанията на Координационна работна група се свикват по инициатива на 

председателя и, на кмета на общината или по искане на най-малко четирима от членовете ѝ.  

(2) Заседанията на Координационната работна група са редовни, ако на тях присъстват 

повече от половината членове.  

Чл. 13. (1) Предварителният дневен ред на заседанията се определя от председателя на 

Координационна работна група.  

(2) Предварителният дневен ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете най-

малко 3 /три/ дни преди датата на заседанието с официална кореспонденция и/или по 

електронен път.  

(3) Всеки член на Координационната работна група може да прави мотивирани предложения 

за допълнения на дневния ред преди заседанието. Предложенията се гласуват от членовете 

на Координационна работна група на съответното заседание.  

Чл.14. (1) Решенията в Координационна работна група се вземат с обикновено мнозинство, 

с явно гласуване.  

(2) Членовете на Координационна работна група, които не са съгласни с взетото решение, 

могат да изказват особено мнение, което се записва в протокола от заседанието.  

 (3) Решенията на Координационна работна група се отразяват в протокол, като към него се 

прилагат материалите, разгледани на заседанието.  

 (4) За осигуряване на публичност и прозрачност на работата на Координационна работна 

група, резюме от протокола от всяко заседание съдържащо взетите решения се публикува 

на интернет страницата на община Несебър.  

Чл. 15. (1) Координационната работна група може да приема решения и неприсъствено по 

предложение на председателя.  

(2) Съответните материали и проектът на решение се предоставят за становище на всички 

членове на групата. Проектът на решение се счита за приет, ако в рамките на 5/пет/ дни от 

датата на изпращане на съответните материали по тях не постъпят писмени възражения или 

коментари.  
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(3) Председателят уведомява членовете на Координационна работна група за резултата от 

проведената процедура за неприсъствено вземане на решение на следващото заседание. 

Решението се вписва в протокола от заседанието.  

Чл.16. (1) Техническите и организационните дейности, свързани с работата на 

Координационната работна група се извършват от координатора, който е служител от 

общинска администрация Несебър.  

(2) Координаторът подпомага дейността на Координационната работна група, като:  

1. Организира подготовката и провеждането на заседанията на Координационна 

работна група;  

2. Осигурява разпространението на предварителния дневен ред и на всички материали, 

необходими за провеждането на заседанията;  

3. Изготвя протоколите от заседанията и осигурява разпространението им;  

4. Подпомага председателя при изготвяне на годишния отчет за дейността на групата; 

5. Подпомага председателя на Координационна работна група за осъществяване на 

функциите му;  

6. Води отчетност и архив на документацията свързана с работата на Кординационната 

работна група и ги съхранява съобразно утвърдения в общинската администрация 

вътрешен ред за документооборота. 
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Глава пета 

Изпълнение на функциите на координация на процесите по наблюдение, 

оценка и контрол при изпълнението на политики на общинско ниво 

 

Чл. 17. (1) Всеки проект на стратегически документ /концепции, стратегии, планове, 

програми и др./, който се разработва и предстои да бъде приет от Обс – Несебър се съгласува 

с Координационната работна група относно вътрешна и външна съгласуваност с ОПР и 

другите приети стратегически документи и относно системата от индикатори за наблюдение 

на изпълнението преди внасянето му за обсъждане и приемане от ОбС – Несебър. 

(2) Проектът на стратегически документ се изпраща до председателя на Координационта 

работна група от ръководителя/служител на звеното в общинска администрация – Несебър 

на което е възложено изготвянето на документа. 

(3) Координационната работна група разглежда проекта и с решение дава становище 

относно съгласуването му. 

(4) Всички последващи промени в стратегическите документи се съгласуват по този ред. 

Чл. 18. (1) Координационната работна група следи и координира осигуряването на 

публичност и партньорство в процеса на изпълнение на политиките като: 

1. следи дали на сайта на община Несебър са публикувани проектите на 

стратегически документи, предложенията за промяна на стратегичеки документи, 

отчетите за изплънението на стратегическите документи и председателя на 

групата увадомява секретаря на общината, ако не са налични. 

2. Членове на групата участват в провеждането на обществените объсждания във 

връзка с приемане, промяна или отчитане на изпълнението на стратегическите 

документи. 

(2) По отношение осигуряването на публичност и партньорство в процеса на изпълнение на 

ОПР, Координационната работна група: 

 1. подпомага кмета в провеждането на публичното обсъждане на годишната 

програма за реализация на ОПР и публичното обсъждане на годишния доклад на 

изпълнението на ОПР – групата изготвя всички материали и презентации свързани с 

обсъждането и членовете и участват в провеждането му; 
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 2.  председателят на групата предава на секретаря на общината за публикуване на 

сайта на общината всички материали свързани с провеждане на обществените обсъждания, 

които се публикуват най-малко 7 дни преди провеждане на обсъждането; 

 3. след приемане на годишната програма за реализация на ОПР и годишния доклад 

наизпълнението на ОПР от ОбС – Несебър, председателят на групата следи за 

публикуването им на сайта на общината; 

Чл. 19. (1) Координационтата работна група периодично (на всеки шест месеца) извършва 

преглед на постигнатия напредък на изпълнението на ОПР и на останалите действащи 

стратегически документи чрез събиране на информация от ресорните звена/служители в 

общинска администрация – Несебър за изпълнение на проектите и дейностите предвидени 

в ОПР и съответния стратегически документ. 

(2) Информацията се предоставя чрез попълване на два формуляра: „Информационна карта 

за степен на проектна готовност“ /Приложение №1/ и „Информационна карта за изпълнение 

на проект/дейност“ /Приложение №2/. 

(3) Информацията се събира от координатора на групата, а анализирането и обобщаването 

и се извършва от членовете на групата, които са общински служители чрез попълване на 

формуляр „Справка за реализирани проекти и дейности на План/Програма/Стратегия за 

периода от …. до …. г.“/Приложение №3/. 

Чл. 20. (1) Координационната работна група годишно прави преглед на системата от 

индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПР, както и на индикаторите за изпълнение 

на  останалите действащи стратегически документи. 

(2) прави предложения пред Кмета на общината, свързани с нуждата от актуализация на 

системата от индикатори, методиката за събиране на информация по индикатори и др.;  

Чл. 21. (1) Координационната работна група ежегодно подготвя годишната програма за 

реализация на ОПР на база на информацията за проектна готовност и възможността за 

осигуряване на финансов ресурс.  

(2) Въз основа на събраната информация и анализираните резултати за напредъка на 

изпълнението на ОПР /събрани на шестмесечие/ групата прави предложения пред Кмета на 

общината за актуализиране на плана, както и за преразпределяне на средствата по мерките, 

програмите и проектите. 

http://www.ippm-bg.org/


 
 

Този документ е създаден по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в 
община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г.,  с финансовата подкрепа на  Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
Изпълнител по договор №41/21.02.2014г. - „Институт за управление на програми и проекти” ЕООД – www.ippm-bg.org 

(3) Работата по изготвяне на годишна програма за реализация на ОПР стартира на първи 

ноември на предхождащата година и се осъществява в тясна взаимовръзка с протичащата 

процедура по изготвяне на общинския бюджет за годината на реализация. 

Чл. 22. (1) Координационната работна група изготвя годишния доклад за набюдение на 

изпълнението на ОПР, който кметът внася за обсъждане и приемане в ОбС-Несебър. 

(2) Във връзка с изготвяне на годишния доклад, групата анализира резултатите от 

изпълнението на мерките и степента на достигането на целите заложени в ОПР и другите 

стратегически документи;  

(3) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 

съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 

план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

(4) Годишният доклад се изготвя с участието на всички членове на координационната 

работна група в непрекъсната координация с всички структурни звена от общинска 
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администрация имащи отношение към изпълнението, както и с всички заинтересовани 

страни. 

(5) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се 

изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет най-късно до 31 март на 

всяка следваща година. 

(6) Председателят на Координационната работа група отговаря за въвеждане на 

информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие в единната информационна система за управление на регионалното развитие. 

(7) Председателят на Координационната работа група отговаря за изпращане на копие от 

годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие на 

председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от приемане на решение на 

ОбС - Несебър за тяхното одобряване. 

 Чл. 23. (1) Координационната работна група съгласува годишните доклади за изпълнение 

на останалите стратегически документи, които се изготвят от ресорните звена/служители от 

общинска администрация преди внасянето им за обсъждане и приемане от ОбС-Несебър.  

(2) Съгласуването се извършва след запознаване с доклада и констатациите в него чрез 

решение на групата, с което могат да се направят препоръки, изменения и допълнения. 

Чл. 24. (1) На база на събраната информация от текущото наблюдение и годишните доклади, 

Координационната работна група излиза със становище относно напредъка по изпълнение 

на ОПР, критичните моменти и необходимостта от изготвяне на междинна оценка и/или 

актуализация на плана.  

(2) Становището се представя на Кмета на общината за вземане на решение и на Общинския 

съвет за съгласуване.  

Чл. 25. (1) Координационната работна група съгласува резултатите от възложените 

междинни и последваща оценки на ОПР и на останалите стратегически документи, преди 

разглеждането и приемането им от ОбС – Несебър. 

(2) Съгласуването се извършва след запознаване с докладите за изготвените оценки и 

констатациите в тях чрез решение на групата, с което могат да се направят препоръки, 

изменения и допълнения. 

Чл. 26. (1) Актуализацията на ОПР се извършва при наличие на следните предпоставки:  
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1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

2. в съответствие с актуализирания документ за изпълнение на областната стратегия за 

развитие; 

3. в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството 

на ЕС; 

4. при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението 

на общинския план за развитие; 

5. на основата на резултатите от междинната или последващата оценка. 

(2)  Координационна работна група дава становище на Кмета на общината за нуждата от 

актуализиране на ОПР. Становището съдържа аргументи, факти и обстоятелства, визиращи 

конкретните предпоставки и обуславящи актуализацията.  

(3) Координационна работна група координира процеса на изготвяне на актуализацията в 

тясна връзка с общинската администрация и външения изпълнител разработващ 

актуализирания документ за изпълнение на ОПР.  

(4) За ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие програмата за 

неговата реализация може да се актуализира при необходимост с решение на общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. 

(5) Координационната работна група съгласува изготвения актуализиран документ за 

изпълнение на ОПР за остатъка от периода на действие чрез решение на групата, с което 

могат да се направят препоръки, изменения и допълнения. 

(6) По отношение осигуряването на публичност и партньорство в процеса на актуализация 

на ОПР, Координационната работна група: 

 1. подпомага кмета в провеждането на публичното обсъждане на актуализирания 

документ за изплънение на ОПР за остатъка от периода на действие – групата изготвя всички 

материали и презентации свързани с обсъждането и членовете и участват в провеждането 

му; 

 2. председателят на групата предава на секретаря на общината за публикуване на 

сайта на общината всички материали свързани с провеждане на обществените обсъждания, 

които се публикуват най-малко 7 дни преди провеждане на обсъждането; 
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 3. след приемане на актуализирания документ от ОбС – Несебър, председателят на 

групата следи за публикуването му на сайта на общината; 

Чл. 27. Актуализацията на други документи за стратегическо планиране се извършва при 

наличие на нормативно регламентирани предпоставки и/или предложение на съответен 

орган или заинтересовани лица, като се спазва и прилага процедурата приложима за 

актуализация на ОПР, но съобразно спецификата на съответния стратегически документ. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Информационна карта за степен на проектна готовност; 

Приложение №2. Информационна карта за изпълнение на проект/дейност; 

Приложение №3. Справка за реализирани проекти и дейности на 

План/Програма/Стратегия за периода от …. до …. г. 
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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА СТЕПЕН НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ – Приложение №1 

Приоритет Специфична цел Мярка 

1  1.1  1.1.1  

 

Номер Наименование на проекта 

1.1.1.1.  

 

Инвестиция в хил. лв. Срок за 

подаване/стартиране 

Времетраене в месеци Собствен принос в хил. 

лв. 

    

 

Отговорно общинско звено  

 

Цел  

Резюме  

Целева група  

Обосновка  

 

Вид на проекта   Подкрепящи документи  

Инвестиционен □ Бизнес план/Технико-икономическа оценка □ 

Меки мерки  Анализ на разходи и ползи □ 

Генериращ приходи □ Писма за намерение/Гаранции □ 

Други □ Проектен фиш/Обяснителна записка □ 

 □ Други □ 

 

Източници на финансиране   Проектна готовност  

Общински бюджет □ Предварително/предпроектно проучване □ 

Държавен бюджет □ Идеен проект □ 

Фондове на ЕС □ Технически/работен проект съгласно ЗУТ □ 

Инвестиционен кредит □ Разрешение за строеж по ЗУТ □ 

Частни фондове □ ОВОС □ 

Други източници □ Друго  

 

ОП по която може да 

се финансира 

  Забележки: 

Приоритет/мярка на 

ОП 

 

 

Измерими индикатори /резултати/ 

 

 

 

Име и фамилия на лицето, актуализирало 

данните: 

 

Дата на приемане на информацията:  

Име и фамилия на лицето приело 

информацията: 

 

Дата и номер на решение на ОбС:  

 
При нужда добавете още редове 

Забележка: попълва се и отразява информация за проектна готовност или за вече подаден проект, който е 

получил отказ за финансиране, или за проект, който е одобрен, но още няма сключен договор за финансиране. 
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ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ/ДЕЙНОСТ – Приложение №2 

Приоритет Специфична цел Мярка 

1  1.1  1.1.1  

 

Номер Наименование на проекта 

1.1.1.1.  
 

Раздел I – попълва се след сключване на договор 

Бенефициент:  

Звено отговорно за изпълнението  

Финансиране /програма/общ. бюдже/ друго  

 

Договор № Дата на подписване на договора Краен срок за изпълнение 

   

Стойност на договора Сума без ДДС в лева Сума с ДДС в лева 

   

 

Предмет на договора: кратко описание 

Секторна политика към която се 

отнася: 

 

 

Структура на финасиране съгласно 

договора: 

Източник: Сума в лева без ДДС 

Средства от ЕС  

Общински бюджет  

Държавен бюджет  

Заемни средства  

 

Ръководител на проекта: Име, фамилия, координати Заповед № за екип 

   

 

Раздел II – попълва се след приключване на изпълнението 

Дата на приключване на изпълнението Кратко описание на причините за закъснение /ако има такова/ 

  

 

Реално изплатени 

средства: 

Източник: Сума в лева без ДДС В % Разлика от 

одобрения бюджет в 

лева 

Средства от ЕС    

Общински бюджет    

Държавен бюджет    

Заемни средства    

Общо:    
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Видове разходи в 

лева без ДДС 

СМР  Изследвания и 

анализи 

 

Оборудване/обзавеждане  Рекламни дейности  

Машини и съоръжения  Одит  

Строителен надзор  Други  

Проектиране  Други  

Обучения  Други  

 

Резултати: 

/описание/ 

Очаквани Постигнати Разлика 

Мерна единица Количество Мерна единица Количество 

     

 

Изготвил: /име и фамилия на лицето/  

Дата на приемане :  

Приел: /име и фамилия на лицето/  
 

 

При нужда добавете още редове 

Забележка: попълва се и отразява информация за изпълнение на проект/дейност за които има сключен договор за 

финансиране и е започнало изпълнението. 
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Приложение №3. Справка за реализирани проекти и дейности на План/Програма/Стратегия за периода от …. до …. г.1   

№ 
Наименование на Приоритет, мярка, 

проект/дейност 
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Източник на финансиране (в хил. 

лв.)   

Конкретни 

продукти, 

резултати 
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Време за реализация 
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Наименование на плана/ програмата/ 

стратегията 
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Наименование на приоритета                   
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Наименование на специфичната цел                     
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Мярка 

1.1.1. 
Наименование на мярката                   

Проект 

1.1.1.1. 

Наименование на изпълнената дейност 

(проект - комплекс от дейности) 

                                        

Използвани източници на информация:  

  

Списък на използваните съкращения: 

ДБ Държавен/ централен бюджет 
ОПАК 

Оперативна програма "Административен капацитет" 

2007-2013 г. 

ДИ 
Други източници (дарения, съфинансиране, фондове на други финансови 

инструменти) 
ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г. 

ИСУН 
Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните фондове на ЕС 
ОПРР 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 

г. 

КБ Проект "Красива България"; Министерство на труда и социалната политика ОПРКБИ 

Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 

2007-2013 г. 

МИГ Местна инициативна група ОПРЧР 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

2007-2013 г. 

МКВП Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане ПРСР Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. 

МОН Министерство на образованието и науката ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване 

на околната среда 

МФ Министерство на финансите СИФ Социално-инвестиционен фонд 

МФК Международен фонд „Козлодуй“ ФЕС 
Фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ЕСФ, КФ, 

ЕЗФРСР, ЕФМДР) 

ОБ Общински бюджет ЧФФ Частни фондове, фирми.   

1 В списъка са включени всички реализирани проекти и дейности за периода 20..-20... г. Проектите в процес на изпълнение към 31.12.20... г. са само коментирани в 

доклада и следва да се включат в следващата междинна/последваща оценка на ... за периода ..... - ...... г. на община ........  
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