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1. СЪЩНОСТ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА 

СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОБЩИНСКИ 

ПОЛИТИКИ 
 

 

Предназначението на системата за мониторинг е да организира, проведе и 

обобщи оценката от въздействието при изпълнението на общински планове, секторни 

стратегии и програми, функциониращи на територията на община Златоград. Тя е 

насочена към разработване на подходящ и обективен инструментариум, с който да се 

извършва наблюдението на изпълнението на конкретните политики и програми. Ролята 

й е да се създаде и приложи план за осъществяването на мониторинг, в който са 

определени детайлно индикаторите за контрол, отговорниците за отделните задачи, 

честотата на извършването им, източниците на информация, структурата и 

съдържанието на докладите за оценка. 

Мониторингът и оценката на публични политики и програми са инструменти на 

доброто управление при упражняването на политическа, икономическа и  

административна власт на всички нива. За да бъдат полезни те трябва да се разглеждат 

като интегрална част на процеса на вземане на решение и управление на цялостния 

цикъл на разработване, прилагане и оценяване на обществените политики и програми. 

Най-общо под понятието „мониторинг” се разбира комплекс от три основни 

дейности – наблюдение, анализ и оценка на цялостния процес по изпълнение на 

публични политики. Мониторингът е важна част от работата за реализация на 

политики, защото чрез него сме в състояние да следим действията в развитие, да 

оценяваме успешните практики и да анализираме неуспешните. 

 

Ролята на мониторинга и оценката на публичните общински политики  като 

инструменти на доброто управление може да се търси в няколко по-важни направления: 

1. Мониторингът и оценката създават прозрачност - процедурите и 

информацията са достъпни за заинтересованите страни и обществеността, като 

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

общинските 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 постига 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 

информация, която има решаващо значение за разкриването на злоупотреби и до 

възможността да преценят до каква степен са защитени интересите им. 

3. Мониторингът и оценката гарантират отговорност на управлението - 

необходимо е общинските власти постоянно да се опитват да отчитат интересите на 

всички целеви групи и заинтересовани страни при реализацията на своите политики. 

Местните политици и служителите в публичния сектор следва да отговарят пред 

заинтересованите страни за упражняването на техните правомощия, да вземат мерки 
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при критика или изисквания, поставени от гражданите, както и да поемат отговорност 

за грешки и некомпетентност. 

4. Мониторингът и оценката подобряват качеството на изпълнение на 

публичните политики и програми,  на постигнатите резултати, на създаваните продукти 

и предоставяните услуги. Подобрява се и се развива капацитетът 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 посредством легитимните институции, които представляват 

техните интереси. 

6. Мониторингът и оценката 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 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. 

 

Системата за мониторинг, контрол и оценка на конкретни политики, прилагани в 

община Златоград е базирана 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 и на напредъка, по 

отношение на предварително определените цели, чрез измерване стойностите на 

ключовите индикатори. Най-често се акцентира върху това дали политиките са 

постигнали целите си или изискванията, изразени като измерими 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.  

Методиката се опира на анализа на конкретни данни и факти, които могат да 

бъдат получени от прегледа на документи, отчети, одити и други официално достъпни 

данни за работата на общинска администрация и общински съвет, по съответна 

секторна стратегия. 

Изключително важно е да се маркира границата между етапите на мониторинга 

и оценката на секторните политики. Основната задача при мониторинга е да се отчетат 

стойностите и равнищата на предварително подбрани индикатори. В един определен 

момент се налага да се систематизира получената при мониторинга информация в 

нейната цялост, така че да може да се отговори на въпроси от вида: 

 Колко добре се справяме? 

      Добре ли вършим нещата? 
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      Какво значение има това, което правим? 

 

В този момент започва процесът на оценка. Докато мониторингът е един рутинен 

процес, то оценката е дълбочинно изследване, което се извършва в определени 

моменти от „живота” на всяка конкретна стратегия за секторна политика. Ето 

защо настоящия наръчник е насочен към прилагането на системата за 

мониторинг и използването на  методиката за оценка на секторни политики. 

 

 

 

2. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ И 

ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАНОВЕ, СТРАТЕГИИ И 

ПРОГРАМИ 
 

 

Процедурата по осъществяването на измерването на показатели преминава през 

следните последователни фази: 

 Идентифициране на изходящата ситуация; 

 Анализ и привличане на заинтересованите страни; 

 Дефиниране на обекта и целите на мониторинга;  

 Подготовка на мониторинга;  

 Набиране на информация за стойностите на показателите, въз основа на 

които се извършва мониторинга;  

 Анализ и интерпретация на стойностите на показателите;  

 Отразяване на резултатите от мониторинга при реализацията на 

политиката/програмата 

 

 

 

Имайки предвид изложеното по-горе, примерната процедура за мониторинг на 

конкретна секторна политика в общинска администрация  Златоград би изглеждала по 

следния начин: 
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1. ЦЕЛ НА 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА 

МОНИТОРИНГ 

Настоящите правила предоставят инструкции, насочени към улесняване и подобряване реализацията 

на процеса по мониторинг и наблюдение изпълнението на конкретни местни политики за развитие 

на територията на община Златоград. Процедурите за мониторинг следва да съответстват на 

вътрешната нормативна база в Общината и да допълват съществуващите правила и процедури за 

вътрешен мониторинг и контрол. С оглед ефективно проследяване на процеса по изпълнение на 

конкретни политики се прилага подхода „оценка на показатели (benchmarking); Дейностите по 

мониторинг на изпълнението на местните политики се явяват част от цялостния процес по вътрешен 

мониторинг и контрол на качеството на административната дейност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБХВАТ  

НА 

МОНИТОРИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите 

процедури са 

приложими към 

дейността на Кмета на 

общината, Общински 

съвет и цялостната 

дейност на 

администрацията и на 

всички звена 

(дирекции, отдели) и 

служители на Община 

Златоград . 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ 

НА МОНИТОРИНГА 

Какво ще бъде подложено на 

оценка/наблюдение – цялостното 

изпълнение на конкретна политика; 

конкретни дейности по изпълнение на 

политиките за развитие; качество на 

изпълнението; съответствие на 

изпълнението със заложените 

стратегически цели. 

НИВО НА ПРИЛОЖЕНИЕ Дали ще обхваща дейността на цялата 

администрация или отделни звена. 

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ 

Определяне на конкретните 

заинтересовани страни и механизми за 

тяхното включване в процеса. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ 

Необходимите човешки, финансови и 

др. ресурси за изпълнение на 

дейностите по мониторинг. 

 

 

 

 

 

3. ВКЛЮЧВАН

Е НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАН

ИТЕ СТРАНИ 

 

 

 

В процеса на 

включване на 

заинтересованите 

страни и потенциални 

партньори следва да 

се анализират и 

привлекат за участие 

партньори и 

заинтересовани 

страни. 

 

 

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА: 

Подхода за осъществяване на 

комуникация и ангажиране на 

съответните заинтересовани страни. 

Модели на взаимодействие, 

комуникация и получаване на обратна 

връзка. 

Необходимост и ниво на ангажираност 

на заинтересованите страни в процеса 

на мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОПРЕДЕЛ

ЯНЕ НА 

ИНДИКАТОРИТЕ  

В рамките на този 

етап следа да бъдат 

избрани конкретните 

показатели, които ще 

бъдат подложени на 

наблюдение и оценка: 

Дали ще бъдат 

оценявани: процеси 

(по прилагане на 

отделните политики), 

конкретни резултати, 

продукти или 

цялостното 

въздействие на 

политиката, обект на 

мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА : 

 

 

Индикатори за продукт-OUTPUT 

Индикатори за резултат-RESULT 

 

 

Индикатори за въздействие-IMPACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целите на мониторинга 

Времеви обхват и периодичност на 

оценката на отделните показатели/ 
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5. ИЗГОТВЯН

Е НА 

МОНИТОРИНГОВ 

ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговият 

план следва да 

съдържа информация 

за следните елементи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА: 

ключови индикатори; 

Необходими ресурси; 

Комуникационен план и подходи за 

включване на заинтересованите страни; 

Идентифицирани източници на 

информация и конкретни методи за 

събиране(вкл. разпространение на 

въпросници, провеждане на интервюта 

или срещи, когато това е необходимо), 

оценка и сравнение; 

Обхват на мониторинга по отношение 

на административната структура (дали 

ще обхване цялостната дейност на 

администрацията или дейността на 

отделни звена); 

Кои показатели/ключови индикатори ще 

бъдат подложени на оценка и 

сравнение; 

Отговорни служители/звена за 

провеждане на мониторинговите 

дейности; 

 

 

 

 

6. ОПРЕДЕЛ

ЯНЕ НА 

ИЗВОДИТЕ И 

РЕЗУЛТАТИТЕ 

 

 

 

 

В рамките на този 

етап следва да се 

определят: 

  Какви са идентифицираните добри 

практики по изпълнение на местни 

политики за развитие? 

Какви са проблемите и областите, в 

рамките на които е необходимо 

предприемането на конкретни мерки за 

подобряване процеса по изпълнение на 

конкретни политики? 

 

7. 

ИЗГОТВЯНЕ НА 

ПРЕПОРЪКИ ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ НА 

ПОЛИТИКАТА 

 

При изготвянето на 

препоръки следва да 

се имат предвид: 

  Необходимите мерки и дейности, които 

следва да бъдат предприети; 

  Кой е отговорен за реализация на 

посочените мерки и дейности? 

Табл.1 Процедура за мониторинг на общински политики 
 

 

Основните участници в процеса на наблюдение са Общински съвет на Община 

Златоград,  Кметът на общината, специализираните дирекции и отдели в местната 

администрацията, разнообразните институции, осигуряващи информация, 

заинтересовани страни и професионалните общности. 

Общинският съвет е ръководният орган за наблюдение на ОПР и секторни 

стратегии. Представители на общинския съвет активно участват в разработването на 

документите, осигурявайки условията за открито осъществяване на регламентираните 

дейности по планирането на общинското развитие. Практиките за осигуряване на 

публичност следва да бъдат продължени и във времето на реализацията на плана, като 
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се гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите от мониторинга и 

оценката.  

Заинтересованите страни в мониторинга обхващат представители на общинската 

администрация, неправителствения сектор, частния сектор, образователните и културни 

институции, професионалните общности, заедно с отделните жители в общината. 

 

Основният инструмент за наблюдение и оценка на реализацията на ОПР или 

конкретните политики е годишният доклад, подготвян в началото на всяка година от 

програмния период, с изключение на първата. Кметът контролира процедурата за 

подготовката на доклада, след което предлага завършеният документ за одобрение от 

Общинския съвет. Неразделна част от процедурата е изпращането на доклада до 

Председателя на областния съвет за развитие- Областния управител на област Смолян. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация активно се 

включват във всички етапи на мониторинга и тяхната роля е да осъществяват 

необходимата комуникация и координация с всички останали участващи страни. 

Съществена роля е и предоставянето на експертна дейност при подготовката на 

годишните доклади. 

Кметовете и кметските наместници на селата са част от системата за 

наблюдение. Те наблюдават осъществяването на общите цели на общинското развитие 

в рамките на селата и осигуряват информация за състоянието и тенденциите в 

развитието на отделните населени места.  

Задължително е въвличането на институциите, предоставящи нужната 

информация за проследяване на плана, съобразно с неговите индикатори. Основните 

източници на информация са Националният статистически институт, Териториалното 

статистическо бюро в Смолян, Агенцията по заетостта, различни представителни 

проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни 

колективи. 

Конкретните нормативно-регламентирани ангажименти на участващите 

структури в процеса по наблюдение, оценка и актуализация на ОПР са представени по- 

долу. 

Орган за наблюдение на ОПР и конкретни политики на община Златоград е 

Общинският съвет на Община Златоград. В процеса на наблюдение, Общинският съвет 

осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и 

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

при изпълнението на Общинския план за развитие и отделните секторни политики.  

Кметът на Община Златоград организира наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие. За целта той определя  група за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретния състав на групата със своя заповед, 

като представителите на ОбС в групата се определят с конкретно решение на съвета. 

Работата на групата се регламентира чрез вътрешни правила, приети от членовете на 

работната група. 

Препоръчително е заповедта, издадена от Кмета на общината да регламентира 

следните въпроси: 

1. Цел на мониторинга 
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2. Обхват на мониторинга, определящ ниво на извършване на мониторинга, 

определяне на обекта на мониторинг, идентифициране на заинтересованите страни, 

небходимите финансови, човешки и други ресурси. 

3. Привличане на заинтересованите страни и определяне на подхода за 

привличане на заинтеросавните страни, определяне на методите за комуникация, 

определяне на ролята и степентта на ангажираност на заинтересованите страни при 

мониторинга.  

4. Определяне на състава на групата за изпълнение на процедурата по 

мониторинг 

5. Определяне на индикаторите, базовите стойности, преценка за включване на 

допълнителни индикатори. 

6. Според спецификата на различните политики следва да бъдат определени и 

потенциалните организации, имащи отношение към тях. 

7. Идентифициране и определяне на източници на информация и конкретни 

методи за събиране(вкл. разпространение на въпросници, провеждане на интервюта или 

срещи, когато това е необходимо), оценка и сравнение, определяне на лицата, които 

предоставят и съхраняват информация 

8. Времеви обхват и периодичност на наблюдението на отделните показатели 

или ключови индикатори; 

9. Отговорни служители/звена за провеждане на мониторинговите дейности 

10. Определяне на начините и сроковете за предоставяне на изводите и 

резултатите от мониторинга 

 

Групата за наблюдение би могла да бъде в следния състав: 

 Заместник-кмет на общината, той и ръководител на групата; 

 Секретар на общината; 

 Директор на дирекцията, в чиито ресор е управлението на процесите, 

свързани с ОПР и отделните секторни политики; 

 Двама общински специалисти; 

 Двама общински съветника; 

 Двама представители на НПО; 

 Двама представители на бизнеса и/или на браншови организации. 

 

Към групата за наблюдение могат да се привличат експерти по регионално или 

местно развитие. Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие трябва да отговарят на 

редица изисквания, посочени в чл.83 от ППЗРР.  

При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие 

изискват писмени доказателства за установяване на съответствието с изискванията на 

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

 

Основните функции на групата за наблюдение и оценка са: 

 Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение на 

изпълнението на ОПР и секторните политики; 
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 Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък в 

изпълнението на ОПР и секторните политики; 

 Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента на 

постигане на целите; 

 Разглеждане на резултатите от междинната оценка; 

 Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата по 

заложените мерки; 

 Координация и комуникация в процеса на съгласуване с планови 

документи от различни йерархични равнища; 

 Изказване на предложения за изменение на ОПР и съответните секторни 

политики, с цел тяхното подобряване. 

 

Подробно описание на задълженията и правата на групата са част от 

Вътрешните правила, регламентиращи работата, които тя може да приема за по-висока 

степен на организираност. 

Групата за наблюдение извършва следните видове наблюдения: 

1. Ежегодни наблюдения - за изпълнението и напредъка по реализацията на 

плана. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад, в 

съответствие с чл.91. ал.8 от ППЗРР. 

2. Наблюдения при необходимост – при сериозна промяна в ситуацията, при 

задание от Общинския съвет и други, групата изготвя документ, съгласно поставената 

задача. 

3. Наблюдения в края на периода. Групата изготвя доклад за цялостното 

изпълнение на Общинския план за развитие, с оценка на постиженията и въздействието 

от реализацията на плана, оценка на ефективността на ресурсите, анализ на 

изпълнението, изводи и препоръки за новия ОПР и др. Препоръчва се включването на 

външни експерти. 

 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие се изготвя по определен, от Кмета на общината, ред и се одобрява от 

Общинския съвет, по предложение на кмета на Общината. 

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие и конкретните политики се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от 

Общинския съвет, в срок до 31 март на всяка следваща година. Най-добре е това да 

стане  с разглеждането и приемането на отчета за изпълнението на общинския бюджет 

и инвестиционната програма. 

Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие и секторните политики, се въвеждат в единната 

информационна система за управление на регионалното развитие. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие и конкретните стратегии осигуряват информация за изготвяне на междинната 

и последващата оценка на Общинския план за развитие и съответните стратегии. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението се изпращат на 

председателя на областния съвет за развитие, в 7-дневен срок от решението за тяхното 

одобряване. 
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Структурата на годишния доклад за наблюдението на изпълнението, според 

чл.91, ал.8 от ППЗРР, съдържа информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие  и секторните 

стратегии и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие и стратегиите, въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Оценка на въздействието от прилагането на съответния план, стратегия или 

програма, която се извършва по методиката и оценъчната скала (Приложение 5) 

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

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие и 

конкретнтите политики, 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 ОПР и 

конкретните секторни документи 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 и съответните стратегии; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР на територията 

на общината; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

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

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

Актуализацията на Плана и останалите секторни стратегии също е част от 

вътрешните правила и тя е ангажимент на всички заинтересовани страни, т.е. 

подготовката на актуализирания документ за изпълнение на плановете и програмите 

също трябва да бъде публично обсъден и дискутиран. При актуализацията, следва да се 

анализира и оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и 

условия върху социално-икономическите характеристики на развитието на общината и 

качеството на околната среда, като на тази основа се разработи реалистична и 

адекватна стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на 

плана, до края на съответния период.  

Предпоставките за актуализация на ОПР и секторните стратегии трябва да 

съответстват на посочените в чл. 38 ал. 1 от ППЗРР. Общинският план за развитие се 

актуализира: 

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 националното законодателство или в 

законодателството на ЕС; 

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

изпълнението на ОПР; 

5. На основата на резултатите от междинната или последваща оценка. 
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За актуализиране на Общинския план за развитие и секторните документи се 

разработват актуализирани документи за изпълнение за остатъка от периода на тяхното 

действие. Изработването и приемането на Актуализираните варианти се извършва при 

условията и по реда за изработване и приемане на Общинския план за развитие. 

За ефективното и ефикасно 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. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и 

актуализиране на ОПР се осъществява чрез бюджета на Общината. 

 

 

 

 

 

3. ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

НА ПЛАНОВЕ, СЕКТОРНИ ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ 
 

Важен елемент от годишния доклад, който групата за наблюдение изготвя и 

представя за одобрение първоначално пред Кмета на общината, а в последствие и пред 

Общински съвет е раздела за оценка на въздействието от изпълнението на планове, 

стратегии или програми.  

Предмет на оценката на политиката е нейната резултатност, нейният „успех” – 

очакван или вече постигнат. Оценката представлява систематично изследване, което се 

извършва, за да се преценят връзките между входовете, дейностите, изходите и 

резултатите от изпълнението на програмата от една страна и факторите в програмната 

среда, от друга страна. 

Резонен е въпросът: Трябва ли оценката да се извърши вътрешно или външно – 

от специалисти? Както показва практиката, различните оценки трябва да се извършват 

на различни места. Оценката на стратегиите или конкретни програми може да се 

извършва вътрешно. В случаите, при които стратегиите или програмите са със 

значително въздействие, последващата оценка може да бъде възложена на външни 

организации (университети, научноизследователски институти, консултантски 

компании и т.н.). 

Оценката на публичните политики и програми може да се извърши в различни 

перспективи, сред които най-често реализирани са: 

1.  Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълнява 

публичната политика и дали програмата функционира, както е планирано. Обикновено 

оценката засяга съответствието на извършваните дейности и интервенции със 

законовите и нормативните изисквания, съдържанието на програмата или плана за 

действие, професионалните стандарти или очакванията на обществото/ 

заинтересованите страни. 

2. Анализ на съотношението „разходи/ползи” и анализ на ефикасността на 

разходите. Това са анализи, при които се сравняват резултатите и постиженията на 

програмата с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. Чрез анализа 
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на съотношението„разходи/ползи” се определят целесъобразността на направените 

вложения и адекватността на получените ползи. Анализът на ефикасността на 

разходите оценява уместността на разходите за постигане на определена цел, за да се 

идентифицират най-изгодните възможности и начини за постигане на предвидените 

цели. 

3. Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните 

резултати на публичните политики и програми. Тази оценка се съсредоточава преди 

всичко върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и 

нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на програмата. Възможно е да се 

поставят и въпроси, свързани с оценка на качеството на продуктите и услугите, 

предоставени на различните целеви групи. При оценяването на постиженията може 

също да се оценят програмните процедури, за да се разбере как са получени 

резултатите или защо не са постигнати очакваните ефекти. 

4. Оценка на въздействието. Оценяват се въздействията на публичната 

политика в различни аспекти, както и чистия ефект на определени програми. Могат да 

се сравнят ефектите от програмата с това, което би се случило, ако тя не се прилагаше. 

Тази оценка се използва, когато е известно, че върху резултатите от програмата влияят 

външни фактори, за да се разграничи приносът на програмата за постигане на нейните 

цели. Оценката в този случай е насочена преди всичко към степента на постигане на 

целите на политиките/програмите, а също и на постигнатите действителни, в сравнение 

с очакваните, резултати от прилагането на тези политики/програми. 

При подготовката на настоящия наръчник са взети предвид следните принципи, 

основни за процеса по планиране, програмиране, управление, ресурсно осигуряване, 

наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на стратегиите, плановете и 

програмите за провеждане на държавна и общинска политика за развитие:  

1. Съответствие, уместност и единство на секторната политика 

2. Приложимост на секторната политика  

3. Общо въздействие на секторната стратегия 

4. Ефективност, ефикасност  и финансово управление при реализацията 

на 

 политиките 

5. Откритост, прозрачност и публичност при изпълнението на политиката  

6. Мониторинг и отчетност при изпълнението на политиките 

7. Устойчивост на политиките 

 

Методическите правила за оценка на изпълнението на секторни стратегии и 

програми сe базират на 7-те принципа. Към всеки от принципите са разработени 

индикатори, а за улеснение към всеки индикатор е зададен оценъчен въпрос, отговорът 

на който може да бъде в четири варианта. Оценяващият посочва един от четирите 

отговора, който отговаря на действителното състояние на определен аспект от 

оценяващата политика. 

Индикаторите към всеки принцип са обобщени в оценъчна скала (Приложение 5). 

След остойностяване на всички въпроси по прилагането на седемте принципа, се 

изчислява общата нетна стойност на проведената оценка, изразена в точки.  
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Максималната стойност, която може да бъде получена е 180 точки. 

Количественият израз на Индикатор 4 се получава от сумарните оценки на всички 

подвъпроси, съдържащи се в трите основни въпроса.  

Всяка една от оценяваните секторни политики, ще попадне в една от следните три 

групи, съобразно получените резултати:  

1. Много добре изпълнявана секторна политика с приложени основни 

принципи на стратегическото планиране - над 85% от максималната оценка (от 153 до 

180 точки).  

2. Задоволително изпълнявана секторна политика с частично приложени 

основни принципи на стратегическото планиране - между 55% и 85% от максималните 

точки (между 100 и 152 точки).  

3. Незадоволително изпълнявана секторна политика с неприложени основни 

принципи на стратегическото планиране - под 55% от максималните точки (под 99 

точки).  

 

 

 

Фиг.1 Оценъчна скала 

 

 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПЛАНОВЕ И СТРАТЕГИИ 
 

 

Същността на системата за наблюдение, оценка и актуализация на планове и 

стратегии в община Златоград се базира на нормативните разпоредби в областта на 

регионалното развитие и визира изпълнение на конкретни функции и тяхната 

последователност. Съгласно законодателството в сферата на регионалното развитие, 

Кметът на общината и Общинският съвет, съвместно, обезпечават дейностите по 

изработването, съгласуването и последващата реализация и наблюдение на 

стратегическите документи за общината. Двата органа осигуряват предпоставките за 

въвличане на обществеността в работата по създаването и изпълнението на плановете и 

стратегиите. Кметът на общината организира цялостния процес, в условията на 
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постоянна координация и комуникация с одобряващия и приемащия орган - Общинския 

съвет.  

Общинският съвет е определен като основен орган за наблюдение на ОПР и 

конкретните секторни политики. Функциите му  (чл. 81 от ППЗРР) са свързани с 

осигуряване на необходимата информация за оценка, координация и разпределение на 

отговорностите между отделните административни структури, изпълняващи плановете 

и стратегиите, поддържане на непрекъсната  комуникация с централните и местните 

институции. ОбС утвърждава необходимите мерки за промяна и усъвършенстване на 

системата за наблюдение и оценка на плановете и стратегииге. Успоредно е 

необходимо да се извърши хармонизиране на изброените дейности с действащото 

законодателство и утвърдените норми за обществената дейност в страната, както и 

популяризирането на резултатите от изпълнението на конкретните политики в 

публичното пространство. 

Кметът организира наблюдението на конкретните дейности по реализацията на 

плановете и стратегиите. Инструментът за обобщаване и представяне на резултатите от 

прилагането на секторните политики, респективно резултатите от  наблюдението им, е 

годишният доклад. Системата за наблюдение на секторни политики би трябвало да  

предвижда изработването на общо шест доклада. Изводите от съдържанието на 

докладите са информационната основа за междинната и последващата оценка на плана 

и предоставя информация за: 

 Социалните, икономическите и екологичните промени, в рамките на 

общината и прилежащата външна среда; 

 Степента на изпълнение на предвидените стратегически цели; 

 Конкретните резултати от изпълнението на задълженията, от страна на 

компетентните органи по плана; 

 Мотивирани предложения за подобряване на системата за наблюдение, 

както и за цялостния процес по изпълнението на плана. 

Компетентните органи следва да предоставят информация, относно 

предприетите мерки за осигуряване на публичност на плана, идентифицираните 

проблеми и предложения за тяхното преодоляване, използваните начини за събиране на 

информация, функционирането на формираните партньорства. Докладът се обсъжда и 

приема от ОбС. Съществена функция на ОбС и Кмета е планирането на вътрешна 

организационна структура, където са детайлно разпределени задълженията на 

специализираните общински дирекции и отдели, поддържащи процеса по наблюдение 

на планове и секторни стратегии.  

 

 

 
 

 

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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Приложение 1  
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ  И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

Индикатор Мярка 
Начална 

стойност  

Междинна 

стойност 

2017 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Период на 

отчитане и 

наблюдение 

Източник на 

информация 
Изменение Вид индикатор 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 Развитие на балансирана и устойчива общинска икономика, функционираща  в благоприятна среда, 

стимулираща инвестициите и предприемачеството и отличаваща се с ефективно оползотворяване на местните ресурси и 

потенциали 

Приоритет 1.1 Динамично и устойчиво развитие на предприятията в общината чрез създаване на благоприятни условия за предприемачество 

и инвестиции 

Реализирани проекти от 

бизнеса по ОП Бр                     -    

                  

12  

                

25  ежегодно ИСУН 

                

25  за резултат 

Иновационни решения, 

внедрени в бизнеса Бр 

                      

3  

                  

10  

                

17  ежегодно 

МИЕТ, ИСУН, 

НСИ 

                

14  за резултат 

Нетни приходи от 

продажби хил.лв 124,924 165,000 210,000 ежегодно НСИ 

         

85,076  за въздействие 

Приходи от дейността хил.лв 135,651 185,000 235,000 ежегодно НСИ 

         

99,349  за въздействие 

Произведена продукция хил.лв 77,767 105,000 145,000 ежегодно НСИ 

         

67,233  за въздействие 

Брой стопански субекти по 

отрасли и сектори Бр 470 510 550 ежегодно НСИ 

                

80  за въздействие 

Разходи за придобиване на 

ДМА хил.лв 12,814 18,000 25,000 ежегодно НСИ 

         

85,076  за въздействие 

Реализирани проекти за 

технологична 

модернизация бр                     -    

                    

4  

                  

8  ежегодно ИСУН 

                  

8  за резултат 

Младежи, започнали 

самостоятелна дейност бр                     -    

                  

20  

                

40  ежегодно ДБТ 

                

40  за въздействие 

Новооткрити социални 

предприятия бр                     -    

                    

1  

                  

2  ежегодно ДСП 

                  

2  за въздействие 
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Новосъздадени браншови 

съюзи и клъстери бр 

                      

2  

                    

5  

                  

8  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

6  за резултат 

Реализирани проекти за 

ПЧП бр 

                      

3  

                  

15  

                

30  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

27  за резултат 

Предоставени електронни 

услуги за бизнеса бр                     -    

                    

5  

                

10  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Приоритет 1.2 Развитие на потенциалите в местната икономика 

Легла за настаняване бр 436 600 850 ежегодно НСИ 

              

414  за резултат 

Реализирани нощувки бр 21,642 32,000 40,000 ежегодно НСИ 

         

18,358  за резултат 

Продължителност на 

престоя дни 1.76 2.20 3.00 ежегодно НСИ 

             

1.24  за въздействие 

Брой нови туристически 

продукти бр 6 14 20 ежегодно НСИ 

                

14  за въздействие 

Реновирани обекти на 

КИН бр 3 6 10 ежегодно 

Общинска 

администрация                 7  за резултат 

Организирани и посетени 

събития за популяризиране 

на общината бр 8 23 40 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

32  за резултат 

Потребени водни 

количества за балнеология Хил.л. 0  12,960 12,960  ежегодно 

Общинска 

администрация 12,960    за въздействие 

Потребени водни 

количества за отопление 

на общ.сгради Хил.л 0  97,978 97,978  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                 

97,978    за въздействие 

Отглеждани животни за 

селскостопански нужди бр 10,506 14,000 17,000 ежегодно ОДЗ-Смолян 

           

6,494  за въздействие 

Използваеми 

селскостопански площи  декари 10,342 14,000 18,000 ежегодно ОДЗ-Смолян 

           

7,658  за въздействие 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 Повишаване на жизнения стандарт на местните жители, ограничаване на отрицателните демографски 

тенденции, развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни възможности за конкуретнтноспособно образование и 

обучение, устойчива заетост, личностен просперитет и социално сближаване 

Приоритет 2.1. Подобряване на възможностите за заетост, повишаване на благосъстоянието на населението и задържане на хората в 
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общината 

Ниво на икономическа 

активност % 65.33 67.00 69.00 ежегодно НСИ 

             

3.67  за резултат 

Равнище на безработица % 16.3 13.00 10.00 ежегодно ДБТ -6.30 за резултат 

Лица, участвали в проекти 

и курсове за 

преквалификация бр 17 300 600 ежегодно ДБТ 

              

583  за резултат 

Средногодишна работна 

заплата лв 5,848 7,400 9,500 ежегодно НСИ 

           

3,652  за въздействие 

Заети лица по отрасли в 

нефинансов сектор бр 2,686 3,000 3,500 ежегодно НСИ 

              

814  за въздействие 

Безработни, стартирали 

самостоятелна дейност бр 7 30 60 ежегодно ДБТ 

                

53  за резултат 

Новосъздадени работни 

места за хора с увреждания бр 15 40 65 ежегодно ДСП 

                

50  за въздействие 

Приоритет 2.2. Лесен и равен достъп до качествени социални и образователни услуги и повишаване на сигурността на индивида 

Брой места в детските 

градини бр 348 370 400 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

52  за резултат 

Отпаднали ученици от 

училище бр 5 0 0 ежегодно 

Общинска 

администрация           -5 за резултат 

Ученици, участващи  в 

извънкласни форми бр 420 1,700 3,000 ежегодно 

Общинска 

администрация 2,580    за въздействие 

Брой места с осигурен 

интернет в училищата бр 166 184 200 ежегодно 

Общинска 

администрация 34    за въздействие 

Брой учители и педагози, 

преминали 

квалификационни курсове бр 112 170 230 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

118  за резултат 

Предоставяни социални 

услуги  бр 6 14 16 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Капацитет на центровете 

за социални услуги бр 115 300 495 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

380  за резултат 

Брой клинични пътеки в 

МБАЛ бр 47 55 65 ежегодно РЗОК                18    за резултат 
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Използваемост на 

легловата база в МБАЛ % 77.8 81 85 ежегодно РЗОК 

                  

7  за резултат 

Проведени спортни 

състезания и прояви бр 20 60 120 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

100  за резултат 

Численост на 

спортуващите в спортните 

клубове бр 120   160 200  ежегодно 

Общинска 

администрация 

                 

80    за резултат 

Реализирани културни 

прояви бр 52 180 300 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

348  за резултат 

Лица, участващи в 

самодейни състави бр  220 280  340  ежегодно 

Общинска 

администрация            120    за резултат 

Престъпления на глава от 

населението бр 4.9 4.5 4.1 ежегодно НСИ -0.80 за въздействие 

Приоритет 2.3. Качествени административни услуги и институционален капацитет за успешно управление 

Предоставени електронни 

услуги за населението бр 0 5 10 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

10  за резултат 

Реализирани проекти бр 40 55 70 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

30  за резултат 

Обучени служители бр 20 70 120 ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

100  за резултат 

Изнесени 

административни услуги   6 12 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  за резултат 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване на състоянието на техническата и 

социална инфраструктура, съхраняване и опазване на природното богатство и обекти на културно-историческото наследство 

Приоритет 3.1. Изграждане на модерна техническа инфраструктура и интегрирано и балансирано развитие на населените места 

Положена трайна улична 

настилка кв.м 3,000 9,200 18,000 ежегодно 

Общинска 

администрация 

         

15,000  за резултат 

Подобрена улична 

инфраструктура % 9 20 40 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

31  за въздействие 

Общинска пътна мрежа без 

трайна настилка % 35 27 20 ежегодно 

Общинска 

администрация -15.00 за въздействие 
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Обществени сгради с 

въведени енергоефективни 

мерки бр 10 14 18 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

8  за въздействие 

Обновени обществени 

територии % 5 20 45 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

40  за резултат 

Изготвени проекти по 

ИПГВР бр 0 10 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

20  за резултат 

Приоритет 3.2.Опазване на околната среда и разумно използване на природните потенциали 

Изградени водопроводни 

мрежи метър 35,500 45,500 55,500 ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

20,000  за резултат 

Загуби на питейна вода % 55 50 40 ежегодно "В и К"  -15 за въздействие 

Население без канализация % 50 40 30 ежегодно 

Общинска 

администрация -20 за въздействие 

Реализирани прояви с 

екологична насоченост бр 6 13 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  за резултат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наръчник с правила и методика за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общинските политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

23 
 

 

Приложение 2  
ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА 2014-2020 Г. НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 
 

Дейности 

 
 

Индикатори за 
изпълнение 

Стойност на индикатора 
Период на 
отчитане 

Източник на 
информация 

* Източник на 
финансиране 

Базова 
стойност 

2013 г. 

Междинна 
стойност 

2017 г. 

 Целева 
стойност 

2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Стратегическа цел: Насърчаване на икономическата активност, предприемаческия дух и инициатива и създаване на възможности за 

кариерно развитие и професионална реализация на младите хора. 

1.1. Оперативна цел: Подобряване качеството на формалното и неформалното образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.                                        

1.1.1. Задача: Осигуряване на възможности за 

стажуване и чиракуване в реална работна среда, 

включително чрез мобилност в чужбина.  

Брой лица 151 600 1000 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

ДБТ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс", 

Национален бюджет  

1.1.2. Задача: Подобряване на сътрудничеството 

между средното и професионалното образование 

и работодателите с цел предлагане на актуални 

знания и умения и улесняване на прехода от 

образование към заетост. 

Брой проекти и 

инициативи 
1 5 8 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

СОУ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс"  

1.1.3. Задача: Улесняване на достъпа до 

професионално образование и обучение на 

младежи в неравностойно положение - младежи 

със специални образователни потребности, 

младежи в социален риск или отпаднали от 

системата 

Брой проекти и 

инициативи 
0 2 4 ежегодно 

 ПГ "Христо Ботев" 

- Златоград; ЦОП, 

СОУ 

ОП РЧР, ОП НОИР 
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1.1.4. Задача:  Усъвършенстване на езиковите и 

компютърните умения на младите хора. 
Брой лица ** 80 150 ежегодно ЦОП, ДБТ 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

"Еразъм плюс", 

Национален бюджет  

1.2. Оперативна цел: Разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращи включването и кариерното развитие на младите хора. 

1.2.1. Задача: Създаване на нови работни места за 

младежи 

Брой нови 

работни места 
82 320 500 ежегодно ДБТ 

ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.2.2. Задача: Насърчаване на работодателите за 

осигуряване на възможности за повишаване 

квалификацията на младите работници и 

служители, обучение на работното място, 

практики в други предприятия с цел взаимстване 

на опит. 

Брой лица 7 30 50 ежегодно ДБТ, ИСУН ОПРЧР 

 1.2.3. Задача: Създаване на възможности за 

стажове за младежи в предприятия и в 

общинската администрация. 

Брой лица 151 600 1000 ежегодно ИСУН, ДБТ, ОбА 
ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.2.4. Задача: Разширяване на достъпа до услуги 

за професионално ориентиране, чрез което да се 

осигури подкрепа за младите хора за решаване на 

проблеми, свързани с избора на професия или 

професионално развитие с оглед на 

индивидуалните качества на личността и 

връзката между тези качества и възможностите за 

заетост. 

Брой лица 120 500 900 ежегодно 
ДБТ, СОУ, ПГ, 

ЦПО 

ОП РЧР, ОП НОИР, 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

1.2.5. Задача: Разширяване достъпа на млади хора 

до посреднически услуги за намиране на работа 

чрез информиране и консултиране относно 

възможностите за мотивационно и 

квалификационно обучение, насочване към 

подходящи свободни работни места, 

включително и по програми и мерки за заетост и 

обучение. 

Брой нови услуги 0 1 1 ежегодно ДБТ, ИСУН 
ОПРЧР, Национален 

бюджет 
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1.2.6. Задача: Подкрепа на предприятия и 

кооперации за наемане на младежи с увреждания 

и младежи в риск. 

Брой наети лица ** 2 5 ежегодно ДБТ Национален бюджет 

1.2.7. Задача: Оборудване и адаптиране на 

работни места за младежи с увреждания 

Брой нови 

работни места 
0 2 4 ежегодно ДБТ 

ОПРЧР, Национален 

бюджет 

1.3. Оперативна цел: Стимулиране на предприемачеството сред младежите. 

1.3.1. Задача: Консултиране на предприемчиви 

млади хора с цел стартиране и развитие на 

собствен бизнес. 

Брой лица 78 300 550 ежегодно ДБТ, ИСУН ОПРЧР 

1.3.2. Задача: Насърчаване на предприемаческия 

интерес на младежите чрез участие в различни 

неформални обучения, състезания и конкурси, 

проекти. 

Брой лица 54 200 350 ежегодно СОУ, ПГ, ОбА 

ОП НОИР, Програма 

"Еразъм плюс", 

Национална 

програма за 

младежта 

1.3.3. Задача: Стимулиране и подпомагане на 

младите хора с постижения в областта на 

иновациите и високите технологии, промотиране 

на техните успехи. 

Брой прояви 0 1 2 ежегодно ОбА, СОУ 

общински бюджет;  

национален бюджет; 

европейски програми 

1.3.4. Задача: Популяризиране на социалното 

предприемачество и социалните иновации сред 

младежите и изграждане на капацитет на младите 

хора в неравностойно положение за стартиране и 

развитие на социално предприятие. 

Брой прояви 0 1 2 ежегодно 
 НЦЕМПИ и на 

ЦРЧР, ИСУН 

ОП РЧР, Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс"   

1.3.5. Задача: Насърчаване на младежкото 

предприемачество в областта на земеделието, 

животновъдството, туризма и други сектори чрез 

информиране и професионална помощ за 

разработка на качествени проекти за 

финансиране по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020. 

Брой кампании 0 3 6 ежегодно ОбА, ПРСР 
общински бюджет, 

ПРСР  
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1.3.6. Задача: Изграждане на бизнес център за 

целенасочена подкрепа на предприемаческата 

дейност, включително на млади предприемачи. 

Брой 0   1 еднократно посещение на място 
общинско участие, 

ОП РЧР 

1.3.7. Задача: Подкрепа за създаване на социални 

предприятия, обвързани с осигуряване на 

работни места на младежи с увреждания и 

младежи в риск. 

Брой 0 1 2 еднократно ИСУН, ДСП, ОбА 
ОП РЧР, общински 

бюджет 

2. Стратегическа цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги в съответствие с потребностите на младите хора и техните 

интереси. 

2.1. Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

2.1.1. Задача: Предлагане на качествени 

информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъпна информация, 

удовлетворяваща широк спектър от интереси и 

потребности на младите хора. 

Брой лица ** 200 500 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

ОП РЧР, Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.1.2. Задача: Публично подпомагане и 

предлагане на младежки информационно-

консултантски услуги и създаване на младежки 

информационно консултантски център. 

Брой 0   1 еднократно посещение на място 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

Задача 2.1.3. Подобряване на информационната 

среда относно възможностите за кандидатстване 

с проекти, насочени към младежи и консултации 

по разработка на проекти за финансиране по 

национални и международни програми, насочени 

към младежта  

Брой събития 0 3 6 ежегодно ОбА общински бюджет 

2.2. Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги в подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора. 
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2.2.1. Задача: Публично подпомагане и 

предлагане на консултантска помощ за семейно 

планиране и развитие на устойчиви семейни 

модели сред младите хора, включително и за 

развитие на умения за добро и отговорно 

родителство. 

Брой лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.2.2. Задача: Разширяване на възможностите за 

организиране на свободното време на младите 

хора. 

Брой лица в 

извънкласни 

дейности 

150 700 1200 ежегодно 

Справки от спортни 

клубове, читалища, 

училища 

Национална 

програма за 

младежта, Програми 

към Министерството 

на младежта и 

спорта, Спортен 

календар, спортни 

клубове 

2.2.3. Задача: Разширяване на мрежата и развитие 

на капацитета на доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора – юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, културни 

организации, спортни организации, 

професионални консултанти и др. 

Брой дейности 0 5 10 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти 

ОПДУ,Национална 

програма за 

младежта, ОП РЧР 

Оперативна цел 2.3. Насърчаване на неформалното учене 
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 2.3.1. Задача: Разширяване на възможностите за 

неформално учене на младите хора и предлагане 

на услуги за повишаване на знанията, опита и 

уменията им, за приобщаването им към 

ценностите на гражданското общество, наука, 

култура, изкуство, здравословния начин на 

живот, за предотвратяване на 

противообществените прояви и рисковото 

поведение на младежите и др. 

Брой лица 120 500 1000 ежегодно ДБТ, ЦОП 

Национална 

програма за 

младежта, Програма 

"Еразъм плюс" 

 2.3.2. Задача: Популяризиране формите на 

неформално учене. 
Брой събития 0 2 4 ежегодно ОбА 

Национална 

програма за 

младежта 

2..3.3. Задача: Подобряване познанията на 

младите хора за историята, просветното дело и 

културното наследство на региона чрез 

неформално учене, участие във възстановки и 

други форми извън системата на формалното 

образование. 

Брой събития 3 10 15 ежегодно ОбА 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

2.3.4. Задача: Разширяване на достъпа на младите 

хора до участие в проекти по националните 

младежки програми и инициативи, до Програма 

„Еразъм плюс”, Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси”, Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” и 

др. 

бр. създадени 

информационни 

канали  

0 1 2 ежегодно 

страница в 

Интернет, издадени 

материали 

общински бюджет 
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2.3.5. Задача: Популяризиране и насърчаване на 

използването на EUROPASS и YOUTHPASS от 

младите хора като инструменти за самооценка на 

знания и умения, включително умения, 

придобити в неформална среда. 

бр. издадени 

Europass и 

Youthpass 

документи 

0 60 100 ежегодно СОУ, НПО 
Програма "Еразъм 

плюс" 

Оперативна цел 2.4. Развитие на таланта, творческите умения и възможностите за изява на младите хора съобразно техните интереси.  

 2.4.1. Задача: Насърчаване на изследователския 

интерес, творчеството и креативността на 

младите хора чрез участие в различни проекти и 

извънкласни дейности. 

Брой лица 420 1700 3000 ежегодно 
ОбА, СОУ, ПГ, 

ИСУН 

ОП НОИР,"Еразъм 

плюс", Национална 

програма за 

младежта 

 2.4.2. Задача: Подкрепа на млади дебютанти в 

изкуствата и на млади таланти в областта на 

спорта, подкрепа на изявени младежи в сферата 

на хуманитарните, инженерните и точните науки. 

Брой подкрепени 

лица 
0 2 4 ежегодно ОбА 

общински бюджет, 

стипендиантски 

програми, НФ 

"Култура" 

2.4.3. Задача: Подкрепа за реализация на 

творческите способности на младите хора, 

тяхната креативност и иновативност, 

включително чрез улесняване на достъпа до нови 

технологии. 

Брой подкрепени 

лица 
0 2 4 ежегодно ОбА 

"Еразъм плюс", 

Програма "Творческа 

Европа" 

 2.4.4. Задача: Подпомагане организирането и 

участието на изявени деца и младежи в конкурси, 

обучителни и спортни лагери, пленери, турнири, 

олимпиади и др. 

Брой изяви 100 500 800 ежегодно ОбА 

общински бюджет, 

стипендиантски 

програми 
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 2.4.5.Задача:  Разпространение на информация в 

училищата и читалищата за актуални конкурси, 

стипендии, състезания и други за младежи с 

изявен талант в определени области. 

Брой обхванати 

лица 
392 1600 2800 ежегодно 

СОУ, Читалища, 

ОбА 
общински бюджет 

 2.4.6. Задача: Организиране на образователни, 

спортни и културни събития, чрез които 

изявените деца и младежи могат да демонстрират 

знанията и възможностите си. 

Брой лца 150 700 1200 ежегодно 
ОбА, спортни 

клубове, читалища 

общински бюджет,  

Национална 

програма за 

младежта 

2.4.7. Задача: Проучване на желанията и 

интересите на младежите с изявени таланти и 

насочването им към подходящи форми за 

ангажиране на свободното време. 

Брой обхванати 

лица 
3 10 20 ежегодно ОбА, Читалища 

"Еразъм плюс", 

Национална 

програма за 

младежта, общински 

бюджет 

3. Стратегическа цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора и участието им в управлението на местното развитие. 

3.1. Оперативна цел: Насърчаване създаването и развитието на младежките организации и подкрепа за изграждане на техния капацитет. 

3.1.1. Задача: Стимулиране на гражданската 

активност на младите хора и предоставяне на 

консултации за регистрация и управление на 

младежка неправителствена организация, 

насърчаване създаването и включването на 

младите хора в неформални групи. 

Брой обхванати 

лица 
0 20 40 ежегодно 

справка от 

бенефициентите за 

обхванатите лица в 

отделните проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.2. Задача: Популяризиране и прилагане на 

добри практики и модели за младежка 

гражданска активност.  

Брой  0 1 2 ежегодно 
Описание на 

добрите практики 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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 3.1.3. Задача: Създаване на условия за подкрепа 

и реализиране на проекти, инициирани от 

младите хора и младежки кампании и 

инициативи. 

Брой проекти 0 2 6 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.4. Задача: Изграждане на капацитет на 

младежите, младежките работници, младежките 

лидери и младежките НПО  за ефективно участие 

в процеса на формулиране и мониторинг на 

политиките и за ефективно взаимодействие с 

местната власт и медиите. 

Брой лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

проведени 

обучения и прояви 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.1.5. Задача: Изграждане на капацитет на 

младите хора и техните организации за 

разработка и управление на младежки проекти. 

бр. реализирани 

дейности 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

дейности за 

изграждане на 

капацитет 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

Оперативна цел 3.2. Насърчаване на гражданското образование и обучение. 

 3.2.1. Задача: Обучение на младежи с цел 

познаване на механизмите за участие в процеса 

на вземане на решения на местно ниво. 

бр. обучени лица 0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.2. Задача: Обучение на младежи по защита на 

правата на човека, особено по въпросите на 

правата на детето, дискриминацията, 

равнопоставеността между половете. 

бр. обучени 

младежи 
0 15 30 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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 3.2.3. Задача: Обучение на младежи за познаване 

на публичните институции в ЕС. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.4. Задача: Обучение на младежи по отговорно 

поведение към околната среда и запознаване с 

предизвикателствата от климатичните промени. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.5. Задача: Обучение на младежи по устойчиво 

потребление и устойчив начин на живот. 

бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.2.6. Задача: Обучение на младежки лидери. 
бр. обучени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и обучения 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

Оперативна цел 3.3. Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните 

политики на общинско ниво. 

3.3.1. Задача: Осигуряване на представителство 

на младите хора на общинско ниво при 

вземането, изпълнението и оценката на решения, 

касаещи младите хора чрез създаване на 

Младежки съвет 

Брой създадени 

механизми 
0 1   ежегодно правила за работа 

ОПАК, общински 

бюджет 



 

 

Наръчник с правила и методика за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общинските политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

33 
 

3.3.2. Задача: Подобряване достъпа и 

насърчаване участието на младите хора в 

заседания на общинския съвет по въпроси, 

касещи техните интереси. 

бр. Инициативи 0 2 4 ежегодно 

справка за 

проведени 

инициативи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.3.3. Задача: Насърчаване на младите хора и 

техните организации да инициират предложения 

за публични мерки и дейности или за промяна в 

някои от местните политики, касаещи интересите 

на младежта. 

бр. иницирани 

предложения от 

млади хора 

0 2 4 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация за 

внесени 

предложения от 

младежи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.3.4. Задача: Стимулиране участието на младите 

хора и техните организации в опазването и 

съхранението на природното богатство и 

културно-историческото наследство. 

бр. инициативи  1 5 10 ежегодно 

справка за 

проведените 

инициативи от 

техните 

организатори 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

3.4. Оперативна цел: Насърчаване участието на младежи, родени в община Златоград и живеещи в страната и чужбина в реализирането на значими местни 

проекти и инициативи. 

3.4.1. Задача: Организиране на годишни 

събирания на родените в община Златоград и 

професионално реализиралите се в страната и 

чужбина младежи под наименованието 

„Златоградската Коледа” с цел подпомагане на 

значими местни проекти и инициативи с висока 

икономическа и социална стойност и ефект за 

местното развитие. 

Брой събирания 0 3 6 ежегодно протоколи общински бюджет 

3.5. Оперативна цел: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината. 
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 3.5.1. Задача: Привличане на младите хора да 

участват в подготовката и провеждането на 

събития от културния и спортния календар на 

община Златоград. 

Брой лица 10 60 120 ежегодно ОбА общински бюджет 

 3.5.2. Задача: Привличане участието на младите 

хора в популяризирането на местния фолкор и 

традиции чрез съвременни интерпретации с цел 

да достигне до младежката публика в национален 

и международен мащаб – разработване на 

мултимедийни продукти, иновативни младежки 

културни събития и др. 

бр. инициативи 0 2 4 ежегодно 

справки от 

реализирани 

инициативи и 

проекти 

"Еразъм плюс", 

„Творческа Европа", 

Национална 

програма за 

младежта  

3.5.3. Задача: Пълноценно използване на 

потенциала на младите хора, тяхната креативност 

и новаторско мислене за разработка на нови 

културно-исторически анимации и нови пътища 

за презентиране и разпространение на 

информацията за община Златоград като 

туристическа дестинация, което да доведе до 

привличане на повече млади туристи в общината. 

Брой продукти, 

рабработени от 

младежи 

0 2 4 ежегодно ОбА, НПО, 

Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс", ТГС, ОПРР 

Задача 3.5.4. Въвличане на младите хора в 

работата на общинския туристически 

информационен център и осъществяване на 

сътрудничество за широко промотиране и 

маркетиране на туристическите ресурси на 

общината 

Брой лица 0 10 20   ОбА, ТИЦ 

Национална 

програма за 

младежта, "Еразъм 

плюс", общински 

бюджет 

4. Стратегическа цел: Развитие на младежкото доброволчество. 

Оперативна цел 4.1. Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора и осигуряване на признаване на придобитите умения чрез 

доброволческа дейност. 
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4.1.1. Задача: Популяризиране на 

доброволчеството сред младите хора. 

Брой лица-

доброволци 
0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

 4.1.2. Задача: Популяризиране на европейските 

програми за доброволчески дейности и обмен на 

доброволци. 

бр. обхванати 

младежи в 

инициативи 

0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

 4.1.3. Задача: Изграждане на капацитет за по-

пълноценно използване на възможностите на 

Програма „Еразъм плюс” и Националната 

програма за младежта за реализиране на 

доброволчески дейности. 

бр. обхванати 

младежи в 

инициативи за 

изграждане на 

капацитет 

0 5 10 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

4.1.4. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

участието на младежи в международното 

младежко доброволчество чрез подходящо 

обучение и квалификация на младите 

доброволци, свързани с извършваните от 

младежите доброволчески дейности. 

бр. обучени 

младежи 
0 5 10 ежегодно 

програма на 

обученията, 

сертификати за 

участие 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

4.1.5. Задача: Популяризиране на добри практики 

и модели за управление на млади доброволци - 

набиране, обучение, стимулиране , наблюдение и 

оценка , както и за признание на постиженията 

им. 

бр. инициативи  0 3 5 ежегодно 

програми на 

събития, копия от 

разпространена 

информация в 

Интернет и чрез 

печатни материали 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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5. Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение - младежи с увреждания, младежи 

страдащи от различни зависимости и други младежи в риск. 

Оперативна цел: 5.1. Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата. 

5.1.1.  Задача: Разработване на социални услуги, 

подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 

години в риск и синхронизирането им с 

политиките в областта на закрила на детето чрез 

разширяване спектъра на предлаганите услуги в 

Дневен център за деца и лица с увреждания и 

Център за обществена подкрепа. 

бр. реализирани 

проекти, 

инициативи, 

дейности 

няма 

данни 
2 4 ежегодно 

справка от 

центровете за 

предоставяне на 

социални услуги 

ОПРЧР 

Оперативна цел 5.2. Осигуряване на социални услуги за младите хора в неравностойно положение. 

5.2.1. Задача: Насърчаване на сътрудничеството 

между социалните работници, младежките 

работници и младежките лидери за приобщаване 

на младите хора в неравностойно положение. 

бр. събития, 

инициативи, 

проекти 

0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализираните 

съвместни 

инициативи, 

проекти, събития 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

5.2.2. Задача: Повишаване на пригодността за 

заетост на младежите в неравностойно 

положение. 

бр. курсове  0 2 4 ежегодно ДБТ, ОбА, ЦПО 
ОП РЧР, общински 

бюджет 

 5.2.3. Задача: Насърчаване съпричастността на 

младите хора към политиките за социално 

включване. 

бр. млади хора, 

обхванати в 

инициативи  

0 40 60 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

6. Стратегическа цел: Превенция на младежката престъпност и рисковото поведение на деца и младежи. 
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6.1. Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации, училищата и медиите в превенция на правонарушенията, извършвани от 

млади хора и рисковото поведение на деца и младежи. 

Задача 2. Публично подпомагане и предлагане 

на консултантска помощ за семейно планиране и 

развитие на устойчиви семейни модели сред 

младите хора, включително и за развитие на 

умения за добро и отговорно родителство. 

бр. консултирани 

младежи  
0 15 30 ежегодно 

справка за  

предоставени 

консултантски 

услуги  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

 6.1.1. Задача: Организиране на информационни и 

образователни кампании за превенция на 

младежката престъпност и рисковото поведение 

на младежите. 

Брой кампании 3 9 15 ежегодно 

справка за 

организираните  

кампании  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.1.2. Задача: Насърчаване и активно участие на 

младите хора, младежките лидери, младежките 

работници и организации в превантивни 

програми и кампании. 

Брой младежи, 

включени в 

кампании 

100 500 800 ежегодно 

Справка за 

включени младежи 

в кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.1.3. Задача: Разработка/разпространение на 

информационни и образователни материали по 

превенция. 

брой инициативи 

и проекти 
1 5 8 ежегодно 

справка за 

проведени 

иициативи и 

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.2. Оперативна цел: Превенция на асоциалното поведение на младежите 

6.2.1. Задача: Разработване и реализацията на 

мерки за овладяване на агресията сред младежите 

в училище и извън училище. 

бр. инициативи и 

проекти 
0 2 4 ежегодно 

справка за 

реализирани 

инициативи и  

проекти 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

Оперативна цел 6.3. Осигуряване на безопасна Интернет среда 
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 6.3.1. Задача: Организиране на обучения и 

инициативи за отговорно ползване на Интернет. 

бр. обучения и 

инициативи  
0 2 4 ежегодно 

справка за 

реализирани 

обучения и 

инициативи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

6.3.2. Задача: Организиране на кампании и 

беседи в училищата за намаляване на „езика на 

омразата” в социалните мрежи, Интернет 

форумите и др. 

бр. кампании и 

беседи в 

училищата 

0 2 4 ежегодно 

справки от 

училищата за 

проведени 

кампании и беседи 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта 

7. Стратегическа цел: Популяризиране на устойчивия и здравословен начин на живот сред младежите. 

Оперативна цел 7.1. Ангажиране на младите хора в популяризирането на устойчивия начин на живот. 

7.1.1. Задача: Организиране на информационни и 

образователни кампании за устойчив начин на 

живот и устойчиво потребление сред младите 

хора. 

бр. инициативи и 

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

7.1.2. Задача: Насърчаване и активно участие на 

младите хора, младежките лидери, младежките 

работници и организации в кампании по 

промотиране на отговорно и екосъобразно 

поведение и устойчиво енергийно потребление 

сред младите хора. 

бр. инициативи и 

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи и 

кампании 

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 

7.1.3. Задача: Разработка/разпространение на 

информационни и образователни материали по 

устойчиво потребление. 

бр. инициативи  0 2 4 ежегодно 

Справка за 

реализирани 

инициативи  

общински бюджет, 

Национална 

програма за 

младежта, ОП ДУ,  

"Еразъм плюс, други 

програми 
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Оперативна цел 7.2. Насърчаване на здравословното хранене сред младежите и превенция на социално значими заболявания, свързани с храненето и 

употребата на химически добавки за натрупване на мускулна маса  

7.2.1. Задача: Провеждане на обучения в 

училищата и информационни кампании. 

бр. обучения и  

кампании 
0 2 4 ежегодно 

Справка за 

проведени 

обучения и 

кампании 

Национална 

програма за 

младежта, 

национален бюджет 

 7.2.3. Задача: Провеждане на информационни 

дни и беседи. 

бр. 

информационни 

дни и беседи 

0 2 4 ежегодно 

Справка за 

проведени 

информационни 

дни и беседи 

Национална 

програма за 

младежта, 

национален бюджет 

8. Стратегическа цел: Утвърждаване на физическите занимания и спорта като начин за осмисляне на свободното време на младежите. 

 

Оперативна цел 8.1. Популяризиране на двигателната активност и спорта като средство за здраве и добра фигура. 

 8.1.1. Задача: Организиране на образователни и 

информационни кампании сред младежите. 
бр. кампании 0 3 6 ежегодно 

справка за 

организираните 

кампании 

Национална 

програма за 

младежта 

8.1.2. Задача: Разработка на програми за 

социален туризъм в училищата. 

бр. разработени 

програми  
0 1 1 ежегодно 

Справки за 

програми за 

социален туризъм  

общински бюджет, 

оперативни програми 

8.1.3. Задача: Практикуване на разнообразни 

видове спорт и социален туризъм като 

извънкласна дейност. 

бр. младежи, 

включени в 

спортни клубове 

и спортни  

дейности 

370 1600 2800 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи в спортни 

клубове и 

училищни  отбори 

Национална 

програма за 

младежта, ОПНОИР 

 8.1.4. Задача: Създаване на карта и 

информационно табло за местоположението на 

спортните площадки и спортни бази на 

територията на община Златоград . 

брой 

информационно 

табло и карта 

0 1 2 ежегодно 

Фотоснимки от 

информационно 

табло и карта 

общински бюджет 
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Оперативна цел 8.2. Увеличаване броя на младежите, практикуващи спорт в свободното време. 

8.2.1. Задача : Организиране на спортни празници 

и спортни мероприятия на открито. 

бр. спортни 

мероприятия 
12 50 90 ежегодно 

справки за 

реализираните 

спортни 

мероприятия 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.2.3. Задача: Разширяване на мрежата от 

спортни клубове, включване на още видове  

спорт. 

бр. спортни 

клубове и видове 

спорт 

5 6 7 ежегодно 

справка за 

функциониращите  

клубове и 

практикувани 

видове спорт 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Оперативна цел 8.3. Утвърждаване на спорта в училище и спорта за всички. 

 8.3.1. Задача: Подпомагане на извънкласната 

тренировъчна  и състезателна дейност, подбор и 

селекция на младежи за спортни дейности. 

бр. младежи,  140 600 1000 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация и 

спортните клубове 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

 8.3.2. Задача: Разработване, експериментиране и 

прилагане на съвременни методи за подбор и 

програми за обучение, тренировъчна и спортно- 

състезателна дейност. 

бр. разработени и 

приложени нови 

програми и 

методи 

0 1 1 ежегодно 

програми за 

обучение, 

тренировъчна и 

спортно- 

състезателна 

дейност. 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Задача 8.3.3. Учредяване на спортна паралелка в 

системата на формалното образование. 

бр. създадени 

нови училищни 

паралелки 

0   1 ежегодно 

справка в 

училищната 

документация 

  

8.4. Оперативна цел:  Насърчаване на младите таланти в спорта. 
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8.4.1. Задача: Подпомагане организирането и 

участието на изявени деца и младежи в спортни 

турнири и състезания. 

бр. участвали 

младежи 
250 600 800 ежегодно 

справка за 

подпомогнато 

участие  

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.4.2 . Задача: Организиране на спортни 

мероприятия в община Златоград, чрез които 

изявените деца и младежи да могат да 

демонстрират възможностите си. 

бр. участници 250 1200 1900 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

8.4.3. Задача: Разработване и участие в проекти, 

насочени към развитие на спортните заложби на 

младежите. 

бр. проекти 0 1 2 ежегодно 

справка за 

разработените и 

реализирани 

проекти 

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

Стратегическа цел 9: Подобряване на достъпа до спорт за младежите с увреждания. 

Оперативна цел 9.1. Осигуряване на достъпна среда и адаптирани програми за двигателна активност на младежите с уреждания. 

Задача 9.1.1. Създаване на достъпна спортна 

инфраструктура и условия за практикуване на 

спорт за младежите с увреждания.  

бр. проекти 0 1 1 ежегодно 

справка за 

реализираните 

проекти и дейности  

общински бюджет, 

ПРСР  

 9.1.2. Задача: Разработка на програми за 

двигателна активност и спорт на младежи със 

специални потребности.  

бр. разработени 

програми  
0 1 2 ежегодно 

справка за 

разработени 

програми  

общински бюджет, 

програми към 

Министерството на 

младежта и спорта 

9.1.3. Задача: Изграждане на площадка с фитнес 

уреди на открито за младежите с увреждания. 

бр. изградени 

площадки  
0 1   ежегодно 

налична площадка 

за младежи с 

увреждания 

общински бюджет 
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9.1.4. Задача: Развитие на интеграционните схеми 

чрез спортни мероприятия. 
бр. проекти и 

инициативи 
1 3 5 ежегодно 

информация от 

общинска 

администрация и 

спортните клубове 

Национална 

програма за 

младежта, програми 

към Министерството 

на младежта и спорта 

10. Стратегическа цел: Ефективно управление и модернизиране на спортната база и изграждане на нови спортни обекти и съоръжения. 

10.1. Оперативна цел: Инвестиции в училищната спортна база. 

10.1.1. Задача: Подобряване на възможностите за 

спорт в училище чрез фитнес уреди на открито. 

бр. изградени 

площадки 
0 1 1 ежегодно 

налична площадка 

с фитнесуреди на 

открито в поне 1 от 

училищата 

общински бюджет 

10.1.2.  Задача: Инвестиции в подобряване 

облика и модернизиране на съоръженията във 

физкултурните салони. 

бр. 

модернизирани 

физкултурни 

салони 

0 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции 

общински бюджет 

10.2. Оперативна цел: Инвестиции в спорта за свободното време. 

10.2.1. Задача: Изграждане на 

многофункционални спортни площадки в селата 

Старцево, Долен и Ерма река. 

бр. изградени  

спортни 

площадки в 

селата  

0   3 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

10.2.2. Задача: Изграждане на закрита спортна 

зала. 
бр. спортни зали 1 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

10.2.3. Задача:  Изграждане на кътове за отдих. 
бр. кътове за 

отдих 
0 1 1 ежегодно 

справки за 

извършените 

инвестиции от ОбА 

ПРСР, ММС 

Оперативна цел 10.3. Осигуряване на пълна натовареност на спортните съоръжения, общинска собственост  
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10.3.1. Задача: Осигуряване на по-добър достъп 

до спортните съоръжения и целогодишно 

ползване на плувния басейн. 

брой младежи, 

ползващи 

спортните 

съоръжения и 

плувния басейн 

100 500 800 ежегодно Справки от ОбА общински бюджет 

10.3.2. Задача: Разширяване на Програмата за 

спортни мероприятия на Община      Златоград 

чрез домакинство на национални и 

международни състезания. 

бр. национални и 

международни 

състезания 

0 1 2 ежегодно Справки от ОбА общински бюджет 

10.3.3. Задача:  Организиране на дългосрочни 

лагери за тренировъчна дейност на 

професионални клубове по футбол, баскетбол, 

борба, плуване, хокей на трева и др. 

бр. лагери  0 1 2 ежегодно 
Справки от ОбА и 

спортни клубове 
общински бюджет 

Оперативна цел 10.4. Подобряване на методическото управление, квалификацията на кадрите и координацията в политиката в областта на спорта 

10.4.1. Задача: Разработване, експериментиране и 

внедряване на програми за оптимизиране на 

двигателния режим на младото поколение. 

бр. програми  0 1 1 ежегодно 

копия от 

разработени 

програми 

национален бюджет 

10.4.2. Задача: Подобряване на квалификацията 

на треньорите и ръководителите на спортните 

дейности. 

бр. треньори и 

ръководители  

участвали в 

курсове  

1 3 6 ежегодно 

справка от 

общинска 

администрация за 

обучените лица 

общински бюджет, 

национален бюджет 

10.4.3. Задача: Създаване на Обществен съвет по 

спорта  

бр. създадени 

структури з 
0 1 1 ежегодно 

правила за работа 

на обществения 

съвет по спота, 

протоколи от 

неговата работа 

общински бюджет 

Оперативна цел 10.5. Създаване на публично-частни партньорства в областта на спорта. 
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10.5.1. Задача: Създаване на публично-частни 

партньорства за поддръжка и ремонт на спортни 

съоръжения и бази. 

бр. ПЧП в 

областта на 

спорта 

0 1 2 ежегодно 

договори за ПЧП, 

справка за 

извършените 

инвестиции 

общински бюджет, 

средства от частни 

източници 

Стратегическа цел 11: Развитие на междукултурния диалог, трансграничното и международното сътрудничество в младежката сфера и 

младежките обмени. 

Оперативна цел 11.1. Насърчаване на междукултурното младежко общуване. 

11.1.1. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

мобилността на младите хора. 
бр. Младежи 0 20 40 ежегодно 

справка за 

участниците в 

проекти  

"Еразъм плюс" 

11.1.2. Задача : Насърчаване и подпомагане на 

опознаването на отделните общности и техните 

култури за стимулиране на толерантност, 

разбирателство и взаимодействие между 

общностите. 

брой младежи, 

включени в 

дейности 

0 20 40 ежегодно 

справка за 

участниците в 

проекти  

"Еразъм плюс", ТГС  

Оперативна цел 11.2. Стимулиране и подпомагане на участието на младежите в международни и трансгранични дейности, проекти и инициативи. 

11.2.1. Задача: Популяризиране на европейското 

сътрудничество в младежката сфера. 

брой проекти и 

инициативи 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти и 

инициативи 

"Еразъм плюс", други 

програми 

11.2.2. Задача: Насърчаване и подпомагане на 

приобщаването на младите хора към 

европейското гражданство и изучаването на 

европейски езици и култури. 

брой инициативи 

и проекти 
0 3 5 ежегодно 

справка за 

реализирани 

проекти и 

инициативи 

"Еразъм плюс", други 

програми 
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11.2.3. Задача: Изграждане на умения за работа в 

мултикултурна и мултинационална среда. 

брой включени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи  

"Еразъм плюс", други 

програми 

11.2.4. Задача: Опознаване и сближаване със 

съседните националности и култури. 

брой включени 

младежи 
0 20 40 ежегодно 

справка за 

включените 

младежи  

"Еразъм плюс", други 

програми 
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Приложение 3  
ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ                                                                                                  

В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 Г.-2020 Г. 
 

Дейности 
Индикатори за 

изпълнение 

Стойност на индикатора 

Източник на 

информация 

Източник на 

финансиране 
Базова 

стойност  

2013 г. 

Междинна 

 стойност  

2017 г. 

 Целева 

стойност 

2020 г.  

1 2 3 4 5 6 7 

Главна стратегическа цел: Придобиването, управлението  и разпореждането с имотите – общинска собственост има за основна  цел 

достигане и поддържане на висок икономически и социален растеж за осигуряване на устойчиво развитие на Община Златоград, 

повишаване приходите в общинския бюджет, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих и 

туризъм. 

Приоритет 1:  Създаване на условия за устойчиво и ефективно управление на общинската собственост;                                      

1. Разработване и приемане от Общински съвет 

Златоград  на Програма за управление на 

общинската собственост  - придобиване, 

наеми, продажби, замени, вещни права и др. 

Приета ежегодна програма за 

управление на общинскта 

собственост 

1 4 7 

справки за приета програма  

за управление на 

общинската собственост от 

Общински съвет - 

Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Максимална идентификация и актуване на 

обектите общинска собственост и активни 

действия за придобиване на имоти с местно 

значение от държавата.  

 брой идентифицирани и актувани 

обекти общинска собственост за 

придобиване на имоти с местно 

значение от държавата 

13 3 7 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 
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3. Утвърждаване публично оповестения 

конкурс и публично оповестения търг с 

конкретно поети инвестиционни ангажименти, 

като основна формата при разпореждането с 

общинска собственост. 

брой утвърдени публично 

оповестени конкурси и публично 

оповестени търгове с конкретно 

поети инвестиционни ангажименти 

4 8 12 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Управление на общинските имоти, чрез 

предоставянето им на концесия. 

 брой  общинските имоти 

предоставени  на концесия  
0 1 2 

справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

5. Управление на общинските имоти, чрез 

публично частно партньорство. 

 брой  общинските имоти 

управлявани чрез публично частно 

партньорство 

1 2 3 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

6. Осъществяване на текущ контрол по 

изпълнение на задълженията по концесионни 

договори, договори за продажба със 

задължения от проведени конкурси и договори 

за наем. 

брой изпълнени проверки и одит по 

изпълнение на задълженията по 

договори за разпореждане с 

общинско имущество 

10 20 30 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет 

7. Използване на възможностите на 

геотермално находище „Ерма река” за 

намаляване на енергопотреблението  и 

съотвенто разходите в имотите общинска 

собственост. 

брой обекти общинска собственост 

изполващи  възможностите на 

геотермално находище "Ерма река". 

0 7 12 
справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

8. Използване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници в имотите общинска 

собственост. 

брой общински имоти изполващи 

възобновяеми енергийни източници 
0 7 12 

справка от Общинска 

администрация-Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР, 

ПРСР,  

НКПР 2013 

- 2025 г., 

МФК 

Приоритет  2:  Стимулиране на инвестиционната активност и осигуряване на прозрачност при управление на общинската 

собственост; 
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1. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на свободните обекти, сгради и 

терени. 

брой обявени свободни общински 

обекти, сгради и терени. 
9 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на  процедури по публични търгове. 

брой обявени процедури по 

публични търгове   
10 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

3. Обявяване в официалния сайт на Община 

Златоград на публично оповестени конкурси.  

брой обявени  публично оповестени 

конкурси.  
10 20 30 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Поддържане в актуално състояние на 

публичен електронен регистър на общинската 

собственост с достъп през сайта на община 

Златоград. 

брой създадени актуални публични 

регистри 
1 3 5 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

5. Удовлетворяване исканията на граждани и 

фирми, свързани с придобиване на общинска 

собственост за привеждане на обекти за 

производство, търговия и услуги в 

съответствие с изискванията на ЕС. 

брой издадени решения за 

придобиване на общинска 

собственост 

5 15 25 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 3:  Териториално-устройствени предпоставки за ефективно управление на общинската собственост; 

1. Приключване на процедурите за 

окончателното приемане на Актуализирания 

общ устройствен план на община Златоград. 

приет актуализиран общ 

устройствен план на община 

Златоград 

0 1 1 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

2. Изясняване потребностите от Подробни 

устройствени планове на територията на града 

и населените места в общината и разработване 

програма за тяхното изработване след 

обществено обсъждане. 

брой  изработени подробни 

устройствени планове на 

територията на община Златоград 

1 4 6 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г. 

3. Участие  на обществени организации и 

гражданите в процеса на разработване на 

плановете, програми и при вземане на значими 

брой привлечени обществени 

организации, граждани 
36 100 150 

данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 
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за общността решения. 

4. Усъвършенстване на системата за 

информираност на обществените структури за 

проблемите, отнасящи се до местните 

общности. 

брой организирани кръгли маси, 

семинари, координациони срещи, 

обществени обсъждания и 

конференци 

4 15 35 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ОПДУ 

Приоритет 4: Разработване програма за изграждане и управлението на общинския жилищен фонд; 

1. Учредяване на  права за  строеж на 

инвиститори срещу  обезщетение за общината- 

готови жилища. 

брой учредени права за строеж 0 5 8 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Частен 

капитал 

2. Осъществяване на обществен контрол по 

настаняването в  общински 

жилища.Ефективното управление на 

общинските жилища, като основа за решаване 

социалните проблеми на гражданите с ниски 

доходи.  

създадена общинска комисия 

включваща в себе си представители 

на общинска администрация, 

общински съвет и структурите на 

гражданското общество 

0 1 1 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

3. Ефективното управление на общинските 

жилища, като основа за решаване социалните 

проблеми на гражданите с ниски доходи.  

брой отдадени общински жилища  13 18 22 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 5: Устойчиво управление на земеделските земи от общинския и остатъчния поземлен фонд и стимулиране на 

инвестиционната активност; 

1. Определяне на имоти: земеделски земи за 

предоставяне под аренда  с  цел стимулиране и 

разрастване на животновъдството в  района и 

развитие на  пчеларството. 

брой отдадени общински 

земеделски земи под аренда 
5 35 85 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Изграждане на земеделска борса. Изградена земеделска борса 0 1 1 
справка от общинска 

администрация Златоград 
ПРСР 
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3. Контрол по изпълнението на задълженията 

по сключени договори за наем и аренда за 

земеделска земя – общинска собственост. 

брой изпълнени проверки и одит по 

изпълнение сключени договори за 

наем и аренда за земеделска земя – 

общинска собственост; 

0 25 50 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

4. Увеличаване на площите на трайните 

насаждения върху  общински  земеделски 

земи. 

брой декари трайни насаждения 

засети върху общински земи 
0 15 25 

справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ПРСР 

5. Предоставяне под наем на обработваеми  

земеделските земи, мери и пасища в 

съответствие с  условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско 

състояние. 

брой сключени договори за 

предоставянето под наем на 

обработваема земеделска земя, 

мери и пасища 

0 50 100 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

Приоритет 6: Привличане максимални средства от държавата и европейските фондове за реконструкция и модернизация на 

общинската собственост в сферата на инфраструктура, образование, здравеопазване, социални дейности и др.; 

1. Обществено обсъждане на предложенията за 

кандидатстване с проекти по оперативните 

програми  за привличане на средства от 

европейските фондове. 

брой проведени обществени 

обсъждания 
0 7 2 

данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет 

2. Привличане на квалифицирани специалисти 

в общинска администрация  за работа по 

подготовката на проекти и извършване на 

съответните действия с цел максимално  

привличане на средства от еврофондовете.   

брой сключени договори с 

квалифицирани специалисти за 

работа по подготовката на проекти 

и  

0 5 8 
данни от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

ОПДУ 

3. Създаване на възможности за осигуряване 

на финансови средства за управлението на 

собствеността на Община Златоград чрез 

разработване и изпълнение на проекти по 

Оперативни програми. 

брой изпълнени проекти по 

Оперативните програми отнасящи 

се до управление и разпореждане с 

общинската собственост 

1 5 6 
справка от общинска 

администрация Златоград 

Общински 

бюджет, 

Национален  

бюджет, 

ОПРР,  

НКПР 2013 

- 2025 г., 

ОПДУ, 

ПРСР 
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Приложение 4 
ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ  

В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 Г.-2020 Г. 

 

Индикатор Мярка 

Начална 

стойност  

2014 г. 

Междинна 

стойност 

2017 г. 

Целева 

стойност 

2020 г. 

Период на 

отчитане и 

наблюдение 

Източник на 

информация 
Изменение 

Стратегическа цел №1: Намаляване на вредните емисии газове и консумацията на енергия в общинския сектор чрез използване на 

ВЕИ 

Приоритет 1.1: Намаляване на консумацията на енергия в общинските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки 

Разходи за електроенергия в 

общински сгради хил.лв            209.756           178.293  

       

146.829  ежегодно 

Общинска 

администрация -62.927 

Инвестиции в енергоспестяващи 

мерки в общински сгради хил.лв                     -                 2,000  

           

5,000  ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

5,000  

Приоритет 1.2. Намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на екологично отопление от възобновяеми източници 

Потребени водни количества от 

геотермалното находище за 

отопление на общински сгради хил.л 0            97,978  

       

195,956  ежегодно 

Общинска 

администрация 

       

195,956  

Потребени количества вода от 

термосоларни инсталации хил.л 0            14,000  

         

28,000  ежегодно 

Общинска 

администрация 

         

28,000  



 

 

Наръчник с правила и методика за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общинските политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

52 
 

Приоритет 1.3. Намаляване консумацията на електроенергия чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление  

Разходи за електроенергия за улично 

осветление хил.лв 98.098            88.288  

           

78.48  ежегодно 

Общинска 

администрация -19.620 

Инвестиции в енергоспестяващи 

мерки на уличното осветление хил.лв                     -                    300  

              

600  ежегодно 

Общинска 

администрация 

              

600  

Стратегическа цел №2: Намаляване вредните емисии газове и консумацията на енергия в частния сектор чрез използване на ВЕИ  

Приоритет 2.1: Намаляване на консумацията на енергия в сградите частна собственост чрез въвеждане на енергоефективни мерки 

Организирани информационни 

кампании, насърчаващи използването 

на ВЕИ бр 0 5 10 ежегодно 

Общинска 

администрация 

           

10.00  

Брой домакинства, реализирали 

енергоспестяващи мерки бр 500 1200.00 1900.00 ежегодно 

Общинска 

администрация 

      

1,400.00  

Приоритет 2.2. Разширяване използването на ВЕИ в частния сектор 

Инсталирани мощности от ВЕИ за 

собствено потребление kWA 0 400.00 800.00 ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 800.00 

Стратегическа цел  №3: Намаляване вредните емисии газове и на консумацията на енергия в стопанския сектор чрез използване на 

ВЕИ  

Приоритет 3.1: Намаляване на консумацията на енергия в стопанските сгради чрез въвеждане на енергоефективни мерки  

Брой стопански сгради с внедрени 

енергоспестяващи мерки бр 5 20 35 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

30  

Приоритет 3.2. Разширяване използването на ВЕИ в стопанския сектор 
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Инсталирани мощности от ВЕИ за 

собствено потребление в стопанския 

сектор kWA 0 300 600 ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 

              

600  

Приоритет 3.3: Привличане на инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации територията на общината. 

Инсталирани мощности от ВЕИ на 

територията на общината kWA 530              2,000  

           

4,000  ежегодно 

ЕВН 

Електроснабдяване 

           

3,470  

Стратегическа цел №4: Въвеждане на система за управление на енергията на територията на общината, включително и от ВЕИ 

Приоритет 4.1: Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на програмите по ЕЕ и ВЕИ и изграждане на общински 

капацитет с кадри, специализирани в сферата на ЕЕ и ВЕИ 

Брой лица, преминали обучения по 

ЕЕ и ВЕИ бр 1 7 15 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                

14  

Брой публикации и репортажи в 

местната преса, свързани с ВЕИ бр 0 10 20 ежегодно 

Общинска 

администрация 20 

Приоритет 4.2. Проучвания и дейности за енергийно независима община 

Изготвена концепция бр 0 1 1 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

1  

Реализирани проекти по концепцията 

за енергийно-независима община бр 0 4 8 ежегодно 

Общинска 

администрация 

                  

8  
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Приложение 5 
 

ОЦЕНЪЧНА ТАБЛИЦА 

 
Въпрос Принцип Описание на  

съществуващата ситуация 

Скала за оценка Общо 

точки 

3 2 1 0 

  Принцип 1: Съответствие, уместност и 

единство на секторната политика 

            

1.1 Съответства ли секторната стратегия на 

единната насока на развитие на общината? 

            

1.2 Секторната стратегия съдържа ли всички 

основни елементи на такъв документ? 

            

1.3 Разработена ли е секторната стратегия с 

участието на всички заинтересовани страни и 

в партньорство с гражданския сектор? 

            

1.4 Съответства ли секторната стратегия със 

стратегиите, плановете и политиките от по-

високо ниво? Налична ли е последователност 

и определеност с националните 

структурни/секторни политики? 

            

1.5 Съответстват ли целите на секторната 

политика на опита и поуките от предходни 

секторни стратегии/програми? Взети ли са под 

внимание препоръките от предишни оценки, 

ако са правени такива? Има ли направени 

промени в секторната стратегия, в резултат на 

препоръки от други оценки? Какъв е ефектът 
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от въведените промени? 

1.6 Съгласувани ли са помежду си 

стратегическите цели и продължават ли те да 

бъдат уместни спрямо националните и 

европейските политики и приоритети и 

промените в социално-икономическия 

контекст? 

            

1.7 Има ли пряка връзка на секторната политика с 

приложимата национална нормативна база? 

            

1.8 Подходящи ли са описаните в секторната 

политика мерки или система за нейното 

наблюдение, оценка, отчитане и 

актуализиране? Има ли предвидени в 

секторната политика времеви периоди за 

нейното наблюдение, оценка, отчитане и 

актуализиране? 

            

    Общо за принцип 1           

  Принцип 2: Приложимост на 

секторната политика  

            

2.1 Уместни ли са индикаторите, чрез които се 

измерват количествено, общите, 

специфичните и оперативните цели на 

секторната политика и процедурите за 

събиране на данни? Формулирани ли са 

изходни и целеви стойности на индикаторите? 

Продължават ли да бъдат валидни зададените 

целеви количествени стойности в секторната 
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политика? 

2.2 Какъв брой проекти са реализирани в рамките 

на плана за действие на секторната политика? 

Какви проекти са реализирани извън 

установения план за действие на секторната 

политика, но са в съответствие с нея и 

допринасят за постигане на целите и задачите 

ѝ? Какъв брой други инициативи са 

реализирани в рамките на секторната 

политика? 

            

2.3 Какви са до момента резултатите от 

изпълнението на секторната политика? В 

каква степен постигнатите резултати 

съответстват на индикативните стойности на 

индикаторите за изпълнение, вписани в 

документа? 

            

2.4 По какъв начин установените потребности в 

аналитичната част на секторната политика 

намират отражение в планираните мерки за 

нейното реализиране? 

            

2.5 Отразени ли са местните приоритети в 

секторната политика? 

            

2.6 Равномерно разпределени ли са 

интервенционните мерки по цялата територия 

на общината или са концентрирани в 

общинския център? 
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2.7 Равномерно разпределени ли са прогнозните 

финансови разчети за целия период на 

секторната политика? Има ли установена 

практика за планиране на финансови ресурси 

по ежегодния бюджет на общината за 

изпълнение на секторната политика? 

            

2.8 Спазен ли се график за изпълнение на 

секторната политика? Какви са причините за 

забавяне, особено на дейностите и проектите, 

които са определени за стратегически, но не 

са стартирали своевременно или 

междувременно? 

            

    Общо за принцип 2           

  Принцип 3: Общо въздействие на 

секторната стратегия 

            

3.1 В каква степен секторната политика 

въздейства върху икономическото развитие на 

общината? 

            

3.1.1 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху жизнеспособността на 

съществуващите производствени 

предприятия, посредством: забравяне или 

намаляване на достъпа до важни местни 

ресурси, използвани като суровини за 

производство; повишаване на разходите за 

добиване на тези местни ресурси; увеличаване 

транспортните разходи за 

суровини/продукция; нарастване на разходите 

за ликвидиране на отпадъци/емисии към 

въздух, води? 
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3.1.2 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху възможното разширяване 

на производството, посредством ограничаване 

на земеползването или поставяне на 

ограничения върху фоновото замърсяване? 

            

3.1.3 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху съществуващата 

транспортна инфраструктура и планираните 

подобрения? 

            

3.1.4 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху наличността на работници 

с редки умения и биха ли предизвикали 

недостиг на местно ниво на такива 

работници? 

            

3.1.5 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху изграждането и 

поддръжката на инфраструктурата, 

необходима за икономическо развитие? 

            

3.1.6 Някои от мерките по секторната политика ще 

възпрепятстват ли капитални инвестиции в 

промишлеността, селското стопанство и 

туризма? 

            

3.1.7 Някои от мерките по секторната политика ще 

ограничат ли наличността и използването на 

земеделски земи за отглеждане на нови 

култури, увеличаване на площите за 

съществуващи култури и въвеждането на нови 

земеделски техники? 
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3.1.8 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху възможностите на 

общината да привлича туристи? 

            

3.1.9 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху възможностите на 

общината да оползотворява природните си 

ресурси, например гори, води, лечебни 

растения и да подпомага икономическото си 

развитие? 

            

3.1.10 Нужно ли е да се променят някои от 

предлаганите мерки в секторната политика; да 

се предвидят мерки или да се приложат мерки 

за предотвратяване или намаляване на 

отрицателното въздействие върху 

потенциалните възможности за 

икономическото развитие? 

            

3.1.11 Имат ли някои от предвидените мерки по 

секторната политика въздействие извън 

границите на общината? 

            

3.2 В каква степен секторната политика 

въздейства върху социалното развитие на 

общината? 

            

3.2.1 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху качеството на живот на: 

възрастните хора и пенсионерите; хора с 

увреждания / инвалиди; деца и младежи? 

            

3.2.2 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху възможностите и условията 

            



 

 

Наръчник с правила и методика за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на общинските политики 
 Този документ  е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

60 
 

за образование и обучение, достъп за всички 

граждани? 

3.2.3 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху местата за отдих и почивка 

(обществени пространства, зелени зони и др.)? 

            

3.2.4 Комулативният ефект от всички мерки по 

секторната стратегия/програма в еднаква 

степен ли ще облагодетелства всички селища 

или съществува вероятност някои селища да 

са по-облагодетелствани от други? 

            

3.2.5 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли положително 

въздействие върху етническите малцинства в 

общината? 

            

3.2.6 Някои от предвидените мерки по секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху етническите малцинства в 

общината? 

            

3.2.7 Нужно ли е да се променят някои от 

предлаганите мерки в секторната политика; да 

се предвидят нови мерки или да се приложат 

мерки за предотвратяване или намаляване на 

отрицателното въздействие върху поминъка 

на населението. Нужно ли е да се предвидят 

компенсации за социални групи или лица 

поради очаквано намаляване на приходите 

им? 

            

3.2.8 Очаква ли се някои от предвидените мерки в 

секторната политика да имат въздействие 

извън границите на общината? Обсъждани ли 

са тези мерки с потенциално засегнатите 
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общини? 

3.3 В каква степен и в каква насока (положителна 

или отрицателна) секторната политика 

въздейства върху състоянието на околната 

среда в общината? 

            

3.3.1 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху компонентите на околната 

среда (води, почви, атмосфера, природни 

ресурси, биологично разнообразие) и 

протичащите в тях естествени процеси? 

            

3.3.2 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху съществуващите (или 

предложени) защитени територии? 

            

3.3.3 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху редки или застрашени 

видове? 

            

3.3.4 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху качеството на околната 

среда и човешкото здраве? 

            

3.3.5 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли отрицателно 

въздействие върху възможностите за отдих, 

туризъм и рекреация (паркове, зелени площи, 

специализирана инфраструктура)? 
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3.3.6 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще доведат ли до повишаване 

използването на възстановими природни 

ресурси като: дървесина, гъби, диви плодове и 

лечебни растения;повърхностни, геотермални 

и подпочвени води; земеделски земи? 

            

3.3.7 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще намалят ли възможностите за 

устойчиво и равноправно използване на 

природните ресурси (така че всички социални 

групи да имат достъп до тях и скоростта на 

тяхното използване да не надвишава 

скоростта на естественото им 

възпроизводство)? 

            

3.3.8 Някои от предвидените мерки в секторната 

политика ще окажат ли въздействие за 

подобряване качеството на околната среда и 

решаването на съществуващи екологични 

проблеми в общината (например намаляване 

на замърсявания, повишаване на енергийната 

ефективност, изграждане на възобновяеми 

енергийни източници, опазване на 

биоразнообразието, намаляване на ерозията и 

др.)? 

            

3.3.9 Очаква ли се някои от предвидените мерки в 

секторната политика да имат въздействие 

върху околната среда (например влошено 

качество на въздуха, замърсяване на почви, 

повърхностни и подпочвени води, др.) извън 

границите на общината? Обсъждали ли сте 

тези мерки с потенциално засегнатите 

общини? 

            

    Общо за принцип 3           
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  Принцип 4: Ефективност, ефикасност  и 

финансово управление при реализацията 

на политиките 

            

4.1 Какъв процент от заложените проекти за 

реализация в годишния план (програма) на 

секторната политика (има се предвид 

годината, предхождаща оценката) 

съответстват на времевия график за тяхното 

планирано изпълнение и постигнатите 

резултати отговорят на поставените цели. 

            

4.2 Какъв процент от изпълняваните проекти, 

мерки и инициативи по секторната политика 

са обхванати от система за контрол и 

наблюдение? 

            

4.3 Какъв е делът на просрочените задължения 

(над 60 дни от възникване на задължението за 

плащане) от общия бюджет на общината към 

31 декември на последната отчетена година за 

проекти по секторната политика? 

            

4.4 Какъв е делът на допълващото финансиране 

при изпълнението на проеките по секторната 

политика за последната отчетена година? 

            

4.5 Какъв процент от задължителните елементи 

на СФУК, съгласно методическите насоки на 

МФ, са внедрени във Вашата община? 

            

    Общо за принцип 4           

  Принцип 5: Откритост, прозрачност и 

публичност при изпълнението на 

политиката  
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5.1 Обществеността има ли постоянен достъп до 

информация, относно дейността на 

Общинския съвет, по отношение на 

секторната политика? Има ли информация за 

решенията на Общинския съвет и на 

постоянните комисии към него, по отношение 

на секторната политика? Има ли установен 

начин за връзка на гражданите с общинските 

съветници и Общинския съвет като цяло по 

въпроси, касаещи секторната политика? 

            

5.2 Има ли безпрепятствен достъп до документа 

на секторната политика в интернет? Налични 

ли са ясни процедурни правила за достъп до 

обществена информация, включително 

свързана със секторната политика? 

            

5.3 Има ли достъп до годишните отчети за 

напредъка по секторната политика, регистър/и 

за подготвените и изпълнени проекти, мерки и 

инициативи, за обявените и проведени 

обществени поръчки, търгове и конкурси по 

нея? 

            

5.4 Провеждани ли са публични обсъждания на 

секторната политика, както и на политики, 

насоки за развитие, мерки, дейности, проекти 

и инициативи в нейния обхват? 

            

    Общо за принцип 5           

  Принцип 6:  Мониторинг и отчетност              

6.1 Колко често кметът на общината и 

общинските съветници провеждат срещи с 

гражданите, на които правят отчет за 

изпълнение на секторната политика? 
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6.2 Налична ли е, на официалната интернет 

страница на общината или на други 

общодостъпни места, информация за текущи 

и приключени проекти по секторната 

политика, с описание на планираните или 

изпълнените дейности, техния бюджет, 

изпълнителите на проектите и постигнатите 

резултати? 

            

6.3 Създаден ли е и поддържа ли се в актуален 

вид регистър на обществените поръчки на 

територията на общината? 

            

6.4 Успява ли общината да мобилизира 

граждански интерес при провеждането на 

обществени обсъждания на секторната 

политика и под какви форми? 

            

    Общо за принцип 6           

  Принцип 7: Устойчивост на 

политиките 

            

7.1 До каква степен промените в резултат на 

изпълнението на мерки, проекти и инициативи 

по секторната политика могат да се запазят 

след приключване на програмата и имат 

потенциал за трайно въздействие? 

            

7.2 В секторната политика застъпени ли са 

принципите на равенство между половете и 

отсъствие на дискриминация, устойчиво 

развитие и опазване на околната среда? Как се 

спазват? Има ли мерки, които гарантират 

тяхното спазване? 
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7.3 Разполага ли общинската администрация с 

необходимия административен капацитет и 

компетентност за изпълнение на секторната 

политика? 

            

    Общо за принцип 7           

    ОБЩА ОЦЕНКА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


