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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ е разработен във връзка с изпълнение на Договор № ОП
10/24.03.2014 г. за „Извършване на независима предварителна оценка на Общинския
план а развитие 2014-2020 г., Актуализиране и разработване на програми и стратегии
за развитие на Общината, Разработване и въвеждане на правила и методика за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политиката по
качеството и сигурност на информацията и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи, Разработване и въвеждане на правила и
методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
Инвестиционната политика на общината и провеждане на съпътстващо обучение за
запознаване с разработените документи.”
Целта на разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнението на Инвестиционната политика на Общината е
превръщането й в модерна европейска община, отличаваща се с целенасочени усилия
за инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ
икономически растеж.
Непрекъснатото подобряване на работата на общинската

администрация за

реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и
създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост е сред основните
приоритети на Община Стамболово.
Инвестиционната политикана общината има важно значение за нейното социалноикономическо развитие, за създаване на условия за развитие на бизнеса и
подобряването на средата за живот, като в тази връзка има важна роля за постигането
на устойчиво развитие. Именно поради тази причина е избрана тя да бъде обект на
настоящите методики и правила, които имат за цел да допринесат за подобрението на
нейното изпълнение и отчетност.
Като част от настоящите правила е дадена дефиниция на основните понятия, върху
които стъпва документът, направен е преглед на съществуващите системи за
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мониторинг и контрол в община Стамболово и са разписани методики за оценки на
осъществяваните политики, както и правила за мониторинг на изпълнението на
политиката. Правилата са разработени в съответствие с Методиката за мониторинг,
контрол и последваща оценка на законодателството и политиките и Методика за оценка
на прилагането на принципите на добро управление на местно ниво (двете методики за
изработени по ОПАК).
Тъй като в община Стамболово няма конкретен документ, с който се имплементира
инвестиционната политика, за основа на настоящите правила и методика е използван
Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. (ОПР 2014 - 2020 г.), тъй като той е
стратегически документ, чрез който, в допълнение към другите политики за развитие,
ще се реализира и инвестиционната политика на община Стамболово и е добър пример
за това, как да се извършва неговото наблюдение/мониторинг и оценка на базата на
релевантни и сигурни данни и информация.
На базата на изводите, направени от наблюдението и оценката на инвестиционната
политика (според ОПР 2014 – 2020 г.) ръководството на община Стамболово ще може
да взима правилните решения в подходящия момент и превантивно да преодолява
трудностите по пътя на изпълнение на конкретни инвестиционни проекти и дейности
през следващия програмен период.
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В този раздел са разгледани основните понятия, на които стъпват настоящите правила и
методики, като уточняват тяхната интерпретация в контекста на съвременното
разбиране за стратегическо планиране.
Основните понятия, които са разгледани са:
1. Публична политика;
2. Стратегическо планиране
3. Мониторинг
4. Оценка
5. Индикатори
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Публична политика
Значението на термина „публична политика“ се свързва с принципи и насоки за
действия, насочени към постигането на конкретни цели, използвайки ограничени
ресурси. Тези действия се изпълняват от местни, държавни или наднационални органи,
носители на необходимите политически, законодателни и финансови правомощия.
Обикновено след одобряването на публичните политики се разработват и програми или
планове за действие, които по-ясно очертават пътя за постигането на целите. Тези
документи включват действия и ресурси (технически, финансови и др.) за изпълнение
на дадена политика.
Разписването и изпълнението на публични политики и програми/планове е
комплициран и многостранен процес, който включва следните фази:
1.

Стратегическо планиране.

2.

Разработване на политиката и програмите за нейната реализация.

3.

Изпълнение на програмите.

4.

Мониторинг/наблюдение.

5.

Оценка.

Стратегическо планиране
Стратегическото планиране е комплексен и динамичен процес, който обхваща много и
различни сфери на обществения живот. В тази връзка той трябва да се изпълнява като
един интегриран процес и отделните документи в системата на стратегическо
планиране следва да се разработват и реализират в пълно съответствие помежду си. То
представлява начин да се набележат мерки за постигане на желани бъдещи състояния.

Стратегическото планиране се отличава с цикличен характер, който се състои от
следните логически и хронологически свързани фази:
 Вникване в проблема и дефиниране на потенциални решения
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 Структуриране на решенията
 Осъществяване на решенията и проверка на прилагането
 Проверка на постигнатите резултати
 Оценка успеха на решението
В тази връзка стратегическото планиране позволява да:
 се формулират дългосрочни програмни и управленски цели, както и цели на
конкретни политики, заедно с желаните резултати;
 се определят усилията и ресурсите, които трябва да бъдат разпределени ;
 се определят планови показатели, чрез които ще се измерва напредъкът по
постигане на общите и конкретни цели за определен период от време ;
 се дава възможност за обединяване вижданията и усилията на правителството,
гражданското общество и въобще заинтересованите страни в съвместна работа
за постигане на обща визия на основата на споделени ценности.
От това става видно, че процесът на стратегическото планиране е свързан с оценка на
текущото състояние, с консултативни процеси, с определяне на конкретен фокус на
публичните политики, с прогнози. В тази връзка, то следва да се разбира като
систематизиран и добре регулиран процес, който да насочи действията и решенията на
общността в определен период от време в конкретна посока.
Мониторинг и контрол
Наблюдението/мониторингът на провеждана политика и респективно на изпълнението
на програми и проекти е непрекъснат процес. Той включва регулярно събиране на
данни, които след това се анализират и обобщават, като на тяхна база се правят изводи,
които да дадат необходимата информация на ръководството на органа, провеждащ
политиката дали се постигат желаните промени и на каква цена.
В обобщен вид, дефиницията за мониторинг е следната: Непрекъснат процес на
събиране, обработка и анализ на данни, свързани с процеса на изготвяне и прилагане на
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стратегическите и планови документи и генерирането на информация, на чиято база да
се вземат адекватни решения по отношение подобряването на процесите на планиране,
управление и прилагане на съответната политика, изразена чрез съответния
стратегически документ, по такъв начин, че да се гарантира постигането на заложените
от нейното изпълнение резултати по възможно най-ефективен и ефикасен начин.
Основните дейности, извършвани в рамките на мониторинга са следните:
 Дейности по осигуряването и събирането на данни (включително
поддържането на база данни);
 Дейности по „произвеждането“ на информация (чрез анализ на данни,
свързани с конкретното изпълнение съответната политика и средата в
която същата се осъществява);
 Дейности, свързани с административното обслужване на стратегическият
документ;
 Дейности, свързани с вземането на решения и докладване на резултатите
от мониторинга.
Тясно свързана с наблюдението е дейността по упражняването на постоянен контрол
върху процеса на прилагане на съответния стратегически документ. Чрез тази дейност
се осигурява информация, която описва до колко съответстват прилаганите мерки и
действия на определените цели, както и до колко същите отразяват действащия
нормативен и организационен контекст, в които се прилага съответната публична
политика и свързания с нея стратегически/планов документ като се фокусира върху
целесъобразността и ефективността на разходваните ресурси.
В мониторинга ключова роля играят обекти и субекти, които биха могли да се
определят по следния начин:
Субекти за наблюдение

Субектите на мониторинга включат институционалните звена в съответната
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администрация, отговорни за организацията на процеса по наблюдение. Това с а онези
органи,

институционални звена и/или заинтересовани страни, които са пряко или

косвено заети и/или отговорни за провеждането на дейностите по наблюдение. Те са
обвързани в йерархични нива и имат конкретните отговорности, свързани с
планирането, подготовката, събирането и анализа на информация и отчитането на
предприетите мерки за наблюдение.
Това могат да бъдат:
•

Кметът, заместник кметове, кметски наместници;
o Общински съвет, председател на общински съвет, работни групи към
общинския съвет;
o Представители на общинска администрация и съответните звена (отдели,
дирекции) пряко/непряко отговорни за прилагането на оценяваната
политика/програма;
o Представители на специализирани звена за извършване на вътрешен
мониторинг и контрол на дейностите по наблюдение;
o Представители на местното население и структури на гражданското
общество, бизнеса и др. в качеството им на заинтересовани страни или
участници в процеса по наблюдение;
o Външни организации/оценители – в случаите на външен мониторинг.

Принципи
Основни принципи, които следва да се съблюдават при изпълнението на мониторинга
са:
•

Всеобхватност на обектите на мониторинг;

•

Яснота и прозрачност;

•

Обективност;

•

Взаимен контрол и координация между отговорните институционални звена;

•

Наличие на ясни правила и процедури за провеждане на наблюдение;

•

Партн орство и взаимодействие с всички заинтересовани страни;
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Оценка
На базата на информацията, обобщена от мониторинга/наблюдението, на определени
етапи се извършва оценка на имплементираните интервенции, която обикновено се
извършва от външен независим консултант, който да долови фактори, които
участниците в управлението на програмата не виждат.
Основните видове оценка на стратегически документи са: предварителна, междинна и
последваща.
Основната задача на предварителната оценка е да провери дали набелязаните цели са
релевантни и отговарят на нуждите и възможностите на субектите, които ще участват в
реализирането на мерките за тяхното постигане.
Междинната оценка има задачата да даде сигнал, дали изпълняваните интервенции
водят към желаните промени. Поради тази причина е препоръчително този вид оценки
да се извършват след като вече част от планираните действия са изпълнени. С помощта
на препоръките от междинната оценка могат да се предприемат действия за промяна в
хода на изпълнение на проекти и програми, ако се потвърди, че те не са ефективни и не
се очаква да окажат положително въздействие.
Последващата оценка изследва най-вече въздействието от и устойчивостта на
резултатите

от

имплементираните

интервенции

по

програмите/плановете.

Те

обикновено се извършват след определено врем след приключване на проектите, за да
може да се даде възможност за прилагане на резултатите и съответно натрупване на
промяна върху целевите групи/обекти.
Индикатори
Индикаторите са инструменти, които дават специфична информация за степента на
постигане на набелязаните цели посредством предварително заложени целеви
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стойности и период за тяхното постигане. Те се използват както при мониторинга, така
и при междинната и последващата оценката на стратегическите документи, чрез които
се провеждат конкретните политики.
Индикаторите биха могли да се определят още като:
 Инструмент за измерване.
 Инструмент, който опростява сложната статистическа информация като
ни предоставя обобщени данни и ни дава възможност за анализ.
 Индикаторът ни съобщава за промяна в наблюдаваната система, дава ни
представа как работи тя и дали се постигат предварително поставените
цели.
 Анализът на информацията, която се получава при използването на
индикаторите дава представа за причините за промяната.
Основните принципи, върху които се изграждат индикаторите са:
 Индикаторите се използват за опростяване, оценяване и представяне и
създаване на ред въз основата на комплексни изходни данни;
 Те трябва да предоставят информация за управлението и обществеността
по разбираем начин;
 Индикаторите дават възможност за проследяването на тенденции във
времето и пространството;
 Разработването на добри индикатори не е проста задача, изискваща
събирането и систематизацията на големи обеми от данни;
 Необходимостта от разбираемост означава, че при конструирането на
индикатори често се агрегират големи обеми от данни в кратки, прости
характеристики опростяващи реално съществуващия сложен свят;

 Генерирането им отразява логиката на т.нар. Пирамида на информацията,
която отразява използваемостта на генерираните информационни ресурси
за целите на управлението, а именно: Индекси – Индикатори – Сурови
данни – Реален свят.
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Спрямо гореизброените принципи са определени и критериите, на които следва да
отговаря дефинирания набор от индикатори за изпълнението на съответната публична
политика, реализирана от Община Стамболово:
 Обоснованост (целесъобразност) – да съответстват на общите приоритети и цели
на стратегическия документ;
 Да са информационно осигурени или да е възможен постоянен източник на
информация за всеки от тях;
 Възможност за представяне в количествено изражение (възможност за поставяне
на стойностни цели и там, където е възможно, за установяване на базисно
положение);
 Простота (разбираемост) – да са лесни за формулиране и разбиране ;
 Информативност (аналитичност) на индикаторите – Те трябва да носят
достатъчно информация за извеждане

на съответните изводи и вземане на

решения.;
 Да са комплексни, да подлежат на йерархично обвързване с индикаторите на пониско ниво. Основните индикатори да съответстват на комплексните.
 Да осигуряват информация за възможно най-ниско териториално ниво;
 Да са обезпечени с изходни данни за възможно най-дълъг период от време
(регионалното развитие е процес, отличаваш се със значителна „инерционност”
във времето);
 Да се използва ограничен брой индикатори- прекалено големия брои на
индикаторите може да доведе до объркване и погрешни изводи.
За разработването на индикаторите следва да се използва и така наречения SMART
модел, а именно да бъдат:
 Measurable - измерими – индикаторът трябва да бъде насочен към желано
бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено
определен, така че да позволява измерване. Следва да се конкретизира и
подходяща мерната единица.
 Available/Achievable – постижими - трябва да бъде възможно да се получат
данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.
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 Relevant /Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде пряко свързан с
целта на проекта и реалистичен
 Timely – съобразен с времето - индикаторът трябва да бъде постигнат в
ограничен период на време, което трябва да се вземе предвид и да се посочи
изрично в проекта.
Като основни източници на информация, на база на които биха могли да се проследят
индикаторите са:
 Отчети за изпълнението на инвестиционната политика в община Стамболово
 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;
 Справки за реализирани проекти и инициативи;
 Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския съвет;
 Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет;
 Справки за изпълнението на общинския бюджет;
 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на общината;
 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;
 Справки за изготвени и изпълнени проекти по инвестиционната политика в
общината;
 Годишна програма за управление и годишен отчет за дейността на кмета;
Списък с основните показатели, които следва да се следят е приложен в Приложение 1
към настоящите правила.

3. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИКИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ
ОБЩИНА СТАМБОЛОВО И СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА.
Във връзка с провеждането на инвестиционна политика в община Стамболово няма
приет отделен документ с конкретни цели и приоритети. По принцип качеството и
сигурността на информацията е хоризонтален въпрос, който касае и е от ключово
значение за ефективното имплементиране на всяка една политика.
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Ето защо, както вече беше споменато по-горе в документа, е извършен преглед на
системата за наблюдение на изпълнението на основния стратегически документ на
община Стамболово - ОПР 2014 – 2020 г., чрез който тя ще реализира различни
политики – социална, икономическа, културна и др. през следващия програмен период.
Във връзка с реализиране на инвестиционната политика на община Стамболово,
основният стратегически документ е ОПР 2014 - 2020 г. и по-точно Стратегическа цел
1 Подпомагане развитието на вътрешния потенциал на местната икономика,
Приоритетна област 2. Постигане на интелигентен икономически растеж и
икономическо сближаване чрез подобряване на бизнес средата, насърчаване на
инвестициите и повишаване на качеството на човешките ресурси, Специфична цел 2.2.
Развитие и привличане на вътрешни и чужди инвестиции по програми и проекти за
трансгранично, европейско и международно сътрудничество.
Като основни проекти, чрез които ще се привлекат инвестиции в община Стамболово
са посочени:
Трансгранично сътрудничество с Гърция и Турция
1.Развитие на трансграничното сътрудничество и партн орство в областта на
предприемачеството и туризма.
2. Развитие на трансграничното сътрудничество партн орство в областта на селското
стопанство, преработващата промишленост и биопроизводството.
3. Осъществяване на съвместен проект за подобряване на информираността, внедряване
на информационните технологии и иновативните подходи в информационното
обслужване.
4. „Ръка за ръка за приятелство без граници“ – изграждане на парк в Стамболово.
5. Планиране на възстановителни услуги чрез местните администрации и добрите
трансгранични изпълнения /Recreation Area Evaluation at Local Government Recreation
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Services Planning at Local Government and Cross Border Gold Implementations/
Изграждане на спортни игрища в с.Стамболово.
Сътрудничество с общини от Европейския съюз и други европейски държави.
1. Разширяване и усъвършенстване на трансрегионалното и транснационалното
сътрудничество между общините и социално-икономическите им партн ори.
2. Разработване и реализиране на проекти по програми на ЕС, подобряващи бизнес
средата и разширяване на международните бизнес контакти.
В ОПР 2014 – 2020 г. към Стратегическа цел 1 са разработени и индикатори за
въздействие и те са следните:
1. Повишаване на обработваемата земеделска земя с 3%.
2. Запазване на лозовите масиви.
3. Увеличаване на земеделските производители със 100 бр.
4. Увеличаване на предприятията с 5 бр.
5. Увеличаване на заетите лица в промишлеността със 101 души.
6. Повишаване на нетните приходи от продажби на фирмите от отрасъл
„Промишленост“ с 3,5 млн. лв.
7. Повишаване на инвестициите в ДМА с 3 млн. лв.
8. Нови фирмени инвестиции от 500 хил. лв.
9. Намаляване на безработицата с 1,64%.
10. Повишаване на реализираните нощувки в община Стамболово със 750 бр.
Също така са разработени и следните индикатори за резултат към Приоритет 2:
1. Увеличение на изградените места за настаняване с 5 бр.
2. Увеличаване на реализираните съвместни проекти между институции, НПО и
бизнеса с 5 бр.
3. Увеличаване на проведени курсове за професионално обучение с 11 бр.
4. Увеличаване на предприятията в сферата на хотелиерството и ресторант орството с
8 бр.
5. Повишаване на заетите в хотелиерството и ресторант орството с 20 души.
6. Увеличаване на фирмите от сферата на услугите със 7 бр.
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Към индикаторите са предоставени и базови стойности, междинни стойности за
постигане през 2017 г. и целеви стойности за 2020 г. Посочени са и релевантни
източници на информация, която е необходима за отчитането на индикаторите. Това е
добра практика и ще помогне за ефективното наблюдение и оценка на политиката по
привличане на инвестиции в община Стамболово.
В ОПР 2014 – 2020 г. системата за мониторинг и оценка е описана в т. 6. Система от
индикатори и действия за наблюдение и оценка, според която съществена част от
системата е разработването и поддържането на информационна база данни.
Предложено е като целесъобразно тя да е във формата на списък с всички индикатори,
на базата на които периодично да се актуализират текущите стойности.

Според

документа тази база данни трябва да се поддържа от специализираните звена в
общинската администрация. Също така е необходимо да се създаде ефективно
регламентирано сътрудничество между общинската администрация и представителите
на експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на националните
дирекции, неправителствения и частния сектор.
В ОПР 2014 – 2020 г. не е описана конкретната съществуваща система за наблюдение, а
само е посочено, че кметът на общината организира наблюдението на ОПР.
Създаването на общинска система за мониторинг е необходимо, за да може да се
гарантира използването на качествена и релевантна информация за изготвяне на
годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР, в които се отчитат
постигнатите резултати и се следят индикаторите, а на тяхна база се вземат решения за
промени и подобрения в имплементирането на политиките, провеждани от общината.
В ОПР 2014 – 2020 г. е представена и таблица с етапите и дейностите по наблюдението
и оценката през новия програмен период. Предвидено е извършване на предварителна
оценка в началото на периода и на последваща оценка в края на периода. Междинна
оценка обаче не е включена в таблицата, въпреки че има сигнатура в легендата към нея.
От текста става ясно, че тя е предвидена за 2017 г. Това съвпада и с периода, в който
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трябва да се отчете и постигането на междинните стойности на заложените индикатори
и се отчита като положителен фактор.

4. ИЗГОТВЯНЕ НА МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА МОНИТОРИНГ,
КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА В ОБЩИНА
СТАМБОЛОВО
Методиката за мониторинг, контрол и оценка на инвестиционната политика на община
Стамболово е ключов момент в настоящия документ. Методиката има за цел да
разпише ясни критерии за оценка на изпълнението и прилагането на публичната
политика, като по този начин изгражда единна и синхронизирана система за оценка,
която дава възможност да се проследят изпълнението, резултатите и въздействието на
една политика, както и да се създаде проследимост на резултатите.
Като част от настоящата методика е предложен и инструментариум, който позволява
по-структурирана и систематизирана оценка. Освен това, методиката има неразривна
връзка с Правилата за прилагането на методиката, представени в следващата точка,
които предлагат механизми и организация за тяхното прилагане, за включването на
заинтересованите страни, за отчетност и публичност.
Настоящата методика има по-универсален

характер, което позволява нейното

прилагане и за други публични политики, прилагани от община Стамболово. Освен
това, методиката е съобразена с Методиката за мониторинг, контрол и последваща
оценка на законодателството и политиките и Методика за оценка на прилагането на
принципите на добро управление на местно ниво. Методическите указания са
адаптирани и в други общини в страната, което позволява сравнения между общините.
Методиката следва да се прилага от отговорните лица за изпълнението и наблюдението
на публичната политика, а именно; Кметът на общината, общински съвет, работната
група, заинтересовани страни и др.
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Методиката е базирана върху оценката на основни принципи, към които са разписани
конкретни критерии за тяхната оценка, които включват оценителни въпроси, които да
дадат основен ориентир каква информация следва да се получи с оценката на
конкретния критерии, както и оценителна четиристепенна скала от 0 до 3, като за всяка
една оценка е посочена за какви конкретни параметри се прилага. Този подход цели да
намали субективизма, който е неизменна част от всяка една оценка.
Принципите, на които се гради методиката и критериите, включени към всеки един от
тях са следните:
 Принцип 1: Единство на политиката за развитие на инвестиционната политика;

 Принцип 2: Адекватност и уместност на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Принцип 3: Приложимост на политиката за развитие на инвестиционната
политика;
 Принцип

4:

Общо

въздействие

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките;
 Принцип 6: Финансово управление;
 Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност;
 Принцип 8: Мониторинг и отчетност;
 Принцип 9: Устойчивост.

Основните принципи и критерии към тях са подредени в табличен вид:
Критерии:

1.1.

Оценяващ
въпрос:
Източници

на
15
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информация:
4

степенна

скала

за

оценка:

Принципите, които подлежат на оценка, са изброени в таблицата по-долу, като всеки
един от тях се отличава с определена тежест, определена спрямо неговата значимост за
оценката:
№
1

Принцип
Принцип 1: Единство на политиката за развитие на

тегло/оценка
5%

инвестиционната политика
2

Принцип 2: Адекватност и уместност на политиката за развитие

10%

на инвестиционната политика
3

Принцип 3: Приложимост на политиката за развитие на

10%

инвестиционната политика
4

Принцип 4: Общо въздействие на политиката за развитие на

40%

инвестиционната политика
5

Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиката за развитие

5%

на инвестиционната политика
6

Принцип 6: Финансово управление

7

Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност

10%

8

Принцип 8: Мониторинг и отчетност

10%

9

Принцип 9: Устойчивост

5%

5%
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Методологията за оценка изглежда по следния начин:
ПРИНЦИП 1: ЕДИНСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Критерии:

1.1. Инвестиционната политика е разработена в съответствие с
общата насока на развитие на община Стамболово.

Оценяващ

Съответства ли документa, адресиращ инвестиционната политика,на

въпрос:

общата насока на развитие на общината?

Източници на

 Отчети за изпълнението на политиката за развитие на

информация:

инвестиционната политика;
 Общинския план за развитие и програма за реализацията му;
 Справки за реализирани проекти/дейности и инициативи,
свързани

с

развитие

на

инвестиционната

политика

на

територията на общината;
 Решения на Общински съвет по отношение на политиката за
развитие на инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - Осъществените дейности, свързани с инвестиционната
за оценка:

политика на община Стамболово не съответстват на
общата насока на развитие на общината.
1 точка - Инвестиционната политика съответства по документи на
общата насока на развитие на общината по отношение на
един приоритет или цел.
2 точки - Инвестиционната политика съответства на общата насока
на развитие на общината и това е видно от проведените
публични обсъждания при нейното периодично отчитане
17
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и изпълнените проекти и инициативи по нея.
3 точки - Инвестиционната политика съответства на общата насока
на развитие на общината и това е видно от проведените
публични обсъждания при нейното периодично отчитане
и изпълнените проекти и инициативи по нея. Правят се
периодични

допитвания

до

местната

общност

за

необходимостта от актуализация на документa, адресиращ
инвестиционната политика,в контекста на общата визия за
местно и устойчиво развитие.
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Критерии:

1.2. Инвестиционната политика е разработена в съответствие с
общоприетите изисквания и съдържа основните елементи на
стратегически документ:
- аналитична част,
- стратегическа част,
- план а де ст ие,
- план а ра пределение на ресурсите,
- система а контрол и мониторинг на и пълнението,
- мерки а публичност на документа.

Оценяващ

Документът, адресиращ инвестиционната политика, съдържа ли

въпрос:

всички основни елементи на стратегически документ?

Източници на

 Извлечение от съдържанието на инвестиционната политика;

информация:

 Справка с използваните методики или указания или правила за
разработване на политиката за развитие на Инвестиционната
политика;
 Протоколи от заседания на работни групи по разписването на
Инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна
скала за
оценка:

0 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика, не
съдържа основните елементи на такъв документ.
1 точка - Документът, адресиращ инвестиционната политика, има
само аналитична част, стратегическа част и план за
действие.
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2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика, има
само аналитична част, стратегическа част, план за действие
и план за разпределение на ресурсите.
3 точки –Документът, адресиращ инвестиционната политика, има
аналитична част, стратегическа част, план за действие,
план за разпределение на ресурсите, система за контрол и
мониторинг на изпълнението, мерки за публичност на
документа.

Критерии:

1.3. Инвестиционната политика е разработена при прилагане на
принципа на партньорство с представители на гражданския
сектор

Оценяващ

Разработена ли е инвестиционната политика с участието на всички

въпрос:

заинтересовани страни и в партн орство с гражданския сектор?

Източници на
информация:

 Заповед на кмета на общината за сформиране на работна група
за

изготвяне

на

документ,

адресиращ

инвестиционната

политика;
 Протоколи от заседания на работната група за изготвяне на
адресиращ инвестиционната политика;
 Резултати от проведени публични обсъждания със заинтересовани
страни и гражданите на общината;
 Резултати от проведени анкетни проучвания;
 Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския
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съвет, на които e обсъжданa инвестиционната политика и са
присъствали представители на заинтересованите страни;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки – Документът, адресиращ инвестиционната политикa не е

скала за

разработена с участието на заинтересовани страни и в

оценка:

партн орство с гражданския сектор.
1

точка

-

При

разработването

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политикa на всеки етап заинтересованите
страни са били уведомявани за резултатите.
2 точки - При разработването и актуализирането на документa,
адресиращ инвестиционната политикa, се организират
обществени обсъждания със заинтересовани страни и
граждани.
3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политикa, е
разработен и се актуализира с участието на всички
заинтересовани страни и в партн орство с гражданския
сектор. Сформирана е работна група и представителите на
гражданския сектор и всички заинтересовани страни са
участвали активно в подготовката на анализната част,
стратегическите насоки за развитие и плана за действие.

ПРИНЦИП 2:

АДЕКВАТНОСТ И УМЕСТНОСТ НА

ИНВЕСТИЦИОННАТА

ПОЛИТИКA
Критерии:

2.1.

Съгласуваност

с

целите

на

по-високо

териториално

(общностно) ниво или с глобални цели
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Оценяващ

Съответства ли инвестиционната политика със стратегиите, плановете

въпрос:

и политиките от по-високо ниво?
Налична ли е последователност и определеност с националната
инвестиционната политика?

Източници на

 Национална програма за реформи на РБ;

информация:

 Конвергентната програма
 Национална програма за развитие: България 2020;
 Споразумение за партн орство на РБ
 Областна стратегия за развитие на област Хасково ;
 Отчети за изпълнението на инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;
 Справки за реализирани проекти инвестиционната политика;
 Решения на Общински съвет по отношение на инвестиционната
политика
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна

0 точки - Политиката за развитие на инвестиционната политика не

скала за

съответства на стратегиите, плановете и политиките от по-

оценка:

високо ниво.
1 точка – В документа, адресиращ инвестиционната политика са
споменати стратегиите, плановете и политиките от повисоко ниво, но не е направена логическа връзка с тях.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
съответства на стратегиите, плановете и политиките от по22
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високо ниво, и това е видно от планираните мерки за
нейното изпълнение, респективно финансовия план и
източниците на финансиране.
3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика
съответства на стратегиите, плановете и политиките от повисоко

ниво.

Съдържащите

се

в

нея

мерки

са

последователни и обвързани със съответната съществуваща
национална инвестиционна политика. Във финансовата
рамка на политиката има разписани конкретни източници
за финансиране на всяка мярка от плана за действие. В
осъществените проекти по инвестиционната политика е
направен анализ и връзката на техните цели и задачи със
секторната стратегия, програма и политика от по-висок
порядък.
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Критерии:

2.2. Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни
оценки ниво или с глобални цели

Оценяващ

Съответства ли документът, адресиращ инвестиционната политика

въпрос:

със стратегиите, плановете и политиките от по-високо ниво?
Налична ли е последователност и определеност с националната
политика за развитие на инвестиционната политика?

Източници на  Отчети за изпълнението на инвестиционната политика;
информация:

 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;
 Справки

за

реализирани

проекти

и

инициативи

по

инвестиционната политика;
 Решения на Общински съвет по отношение на инвестиционната
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки -Документът, адресиращ инвестиционната политика не

скала за

съответства на стратегията, плановете и инвестиционната

оценка:

политика.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика, са
споменати стратегията, плановете и политиката от повисоко ниво, но не е направена логическа връзка с тях.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
съответства на стратегията, плановете и политиката от повисоко ниво, и това е видно от планираните мерки за
нейното изпълнение, респективно финансовия план и
източниците на финансиране.
24
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3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
съответства на стратегията, плановете и политиката от повисоко

ниво.

Съдържащите

последователни

и

се

в

обвързани

нея
със

мерки

са

съответната

съществуваща инвестиционна политика. Във финансовата
рамка на политиката има разписани конкретни източници
за финансиране на всяка мярка от плана за действие. В
осъществените проекти по инвестиционната политика е
направен анализ и връзката на техните цели и задачи със
секторната стратегия, програми и политика от по-висок
порядък.

Критерии:

2.3. Уместност на инвестиционната политика

Оценяващ

Съгласувани ли са помежду си стратегическите цели и продължават

въпрос:

ли те да бъдат уместни спрямо националните и европейските
политики и приоритети и промените в социално-икономическия
контекст?

Източници на



информация:

инвестиционната политика;

Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ

 Отчети за изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
политика;
 Справки

за

реализирани

проекти

и

инициативи

по

инвестиционната политика в община Стамболово;
 Решения на Общински съвет по отношение на инвестиционната
политика в община Стамболово;
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 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Стратегическите цели на инвестиционната политика в

скала за

община Стамболово са съгласувани помежду си, но не са

оценка:

уместни спрямо настоящите национални и европейски
политики

и

приоритети,

и

промените

в

социално-

икономическия контекст. Инвестиционната политика в
община Стамболово следва да бъде актуализирана, като се
отчетат новите реалности.
1 точка - Стратегическите цели на инвестиционната политика в
община Стамболово са съгласувани помежду си, но не са
уместни спрямо настоящите национални и европейски
политики

и

приоритети,

и

промените

в

социално-

икономическия контекст. Направени са препоръки за
актуализация на инвестиционната политика в община
Стамболово и нейната актуализация е в процес на
подготовка.
2 точки - Стратегическите цели на инвестиционната политика в
община Стамболово са логически свързани, последователни
и съгласувани помежду си. Формулирани са по начин,
който ги прави уместни спрямо настоящите национални и
европейски политики и приоритети, и промените в
социално-икономическия

контекст.

Независимо

от

отчетените отклонения в междинните оценки на документа,
не са предприети действия за неговата актуализация.
Документът, адресиращ инвестиционната политика не
разполага

с

разписани

механизми

за

отчетност

и

актуализация.
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3

точки

-

Стратегическите

инвестиционната

цели

политика

на
са

документa,

адресиращ

логически

свързани,

последователни и съгласувани помежду си. Формулирани
са по начин, който ги прави уместни спрямо настоящите
национални и европейски политики и приоритети, и
промените в социално-икономическия контекст. Когато
междинните оценки на документа са отчели отклонения в
актуалността на стратегическите цели са предприети
действия за неговата актуализация. Документът, адресиращ
инвестиционната

политика

разполага

с

разписани

механизми за отчетност и актуализация.

27
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията
чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при
формулиране на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд 27

Критерии:

2.4. Адекватност на инвестиционната политика

Оценяващ

Има ли пряка връзка на документa, адресиращ инвестиционната

въпрос:

политика с приложимата национална нормативна база?

Източници на  Протоколи от заседания на работните групи за подготовка на
информация:

политиката за развитие на инвестиционната политика;
 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
политика;
 Справки

за

реализирани

проекти

и

инициативи

по

инвестиционната политика в община Стамболово;
 Решения на Общински съвет по отношение на инвестционната
политика;
 Становища на областната администрация по законосъобразността
на решения на Общинския съвет, свързани с изпълнение на
инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна
скала за
оценка:

0 точки - В документa адресиращ инвестиционната политика не е
отчетена спецификата на приложимата нормативна уредба.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика, е
отчетена спецификата само на приложимата нормативна
уредба по отношение на стратегическото планиране и
регионалното развитие.
2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, е
28
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отчетена приложимата нормативна уредба по отношение
на стратегическото планиране, регионалното развитие и
спецификата на сектора.
3 точки - В документът, адресиращ инвестиционната политика, е
отчетена

на

приложимата

нормативна

уредба

по

отношение на стратегическото планиране, регионалното
развитие и спецификата на сектора. Политиката е
съобразена и със спецификата на европейската правна
рамка за сектора.

Критерии:

2.5. Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране на политиката за развитие на
инвестиционната политика

Оценяващ

Подходящи ли са описаните в документa, адресиращ инвестиционната

въпрос:

политика мерки или система за нейното наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране?
Има ли предвидени времеви периоди за нейното наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране?

Източници на  Извадки от съдържанието на документа;
информация:  Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на инвестиционната политика;
 Междинни или окончателни оценки на документа;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
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 Справки за реализирани проекти и инициативи по политиката за
развитие на инвестиционната политика;
4 степенна

0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, няма

скала за

разписани мерки или система за нейното наблюдение,

оценка:

оценка, отчитане и актуализиране. Не са описани и
периодите, в които общината и отговорните за нейното
изпълнение следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика, няма
разписани мерки или система за нейното наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране. Описани са времевите
периодите, в които общината и отговорните за нейното
изпълнение следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.
2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, са
разписани мерки или система за нейното наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране. Не са фиксирани
конкретните периоди, в които общината и отговорните за
нейното изпълнение следва да предприемат действия по
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,
подробно са разписани мерки или система за нейното
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране. Има
фиксирани конкретни периодите, в които общината и
отговорните за нейното изпълнение следва да предприемат
действия по наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
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ПРИНЦИП 3: ПРИЛОЖИМОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Принцип 3: Приложимост на политиката за развитие на инвестиционната
политика
Критерии:

3.1. Оценка на постигането на стратегическите цели

Оценяващ

Уместни ли са индикаторите, чрез които се измерват количествено

въпрос:

общите, специфичните и оперативните цели на инвестиционната
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 инвестицонната политика?

Източници на

 Извадки от съдържанието на инвестиционната политика;

информация:

 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на инвестиционната политика;


Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Справки

за

реализирани

проекти

и

инициативи

по

инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика не

скала за

разполага със система от индикатори за отчитане на

оценка:

напредъка.
1 точка - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
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разполага само с описание на възможните индикатори за
отчитане на напредъка, но не са систематизирани, не са
количествено измерими и не са посочени възможните
източници на информация.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
разполага със система от индикатори за отчитане на
напредъка. Не всички индикатори са формулирани така, че
да е възможно тяхното количествено измерване. Описани са
възможните източници на информация по индикаторите.
3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,
разполага с подходяща система от индикатори за отчитане
на напредъка. Индикаторите са формулирани така, че да е
възможно тяхното количествено измерване и са обективно
проверими.

Описани

са

възможните

източници

на

информация по индикаторите.

Индикатор:

3.2. Оценка на напредъка на инвестиционната политика

Оценяващ

Какъв брой проекти са реализирани в рамките на плана за действие на

въпрос:

документa, адресиращ инвестиционната политика?
Какви проекти са реализирани извън установения план за действие на
инвестиционната политка, но са в съответствие с нея и допринасят за
постигане на целите и задачите й?
Какъв брой други инициативи са реализирани в рамките на
инвестиционната политика?
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Източници на
информация:

 Извадки

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на инвестицонната политика;
 Междинни или окончателни оценки

документa, адресиращ

инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по инвестиционната
политика
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, няма

скала за

разписан план за действие с конкретни проекти, мерки и

оценка:

инициативи.

По

инвестиционната

политика

не

са

изпълнявани проекти и инициативи.
1 точка - В рамките на документa, адресиращ инвестиционната
политика,

са

изпълнени

до

25%

от

предвидените

дейности/проекти. Няма реализирани проекти и други
инициативи извън установения план за действие на
документа, които допринасят за постигане на целите и
задачите й.
2 точки - В рамките на документa, адресиращ инвестиционната
политика, са изпълнени от 26% до 60% от предвидените
дейности/проекти. Има реализирани до 5 проекта извън
установения план за реализиране на инвестиционната
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политика, които допринасят за постигане на целите и
задачите й. Няма осъществени други инициативи в рамките
на инвестиционната политика
3 точки - В рамките на инвестицонната политика са изпълнени над
61% от предвидените дейности/проекти. Има реализирани
над 5 проекта извън установения план за действие на
реализиране

на

инвестиционната

политика,

които

допринасят за постигане на целите и задачите й. Има
осъществени още 5 други инициативи в рамките на
документа.

Индикатор:

3.3. Оценка на изпълнението на инвестиционната политика

Оценяващ

Какви са до момента резултатите от изпълнението на инвестиционната

въпрос:

политика?
В каква степен постигнатите резултати съответстват на индикативните
стойности на индикаторите за изпълнение, вписани в документа?

Източници на
информация:

 Извадки

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението

на

документa,

адресиращ

инвестиционната

политика;
 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

документa,

адресиращ
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инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по документa,
адресиращ инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - По инвестиционната политика не са постигнати никакви

скала за
оценка:

резултати.
1

точка

Постигнатите

-

инвестиционната

резултати
политика

от

осъществяването

съответстват

до

25%

на
от

индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.
2

точки

-

Постигнатите

резултати

от

осъществяването

инвестиционната политика съответстват от 26% до 60% от
индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.
3

точки

-

Постигнатите

резултати

от

осъществяването

на

инвестиционната политика съответстват на повече от 61%
от индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.
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Критерии:

3.4. Оценка до каква степен заложените мерки в документa,
адресиращ

инвестиционната

политика,

съответстват

на

установените потребности в аналитичната част на документа?
Оценяващ

По какъв начин установените потребности в аналитичната част на

въпрос:

документa, адресиращ инвестиционната политика, намират отражение
в планираните мерки за нейното реализиране?

Източници на  Извадки
информация:

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на инвестиционната политика;
 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по изпълнение на
инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна

0 точки - Установените потребности в аналитичната част на

скала за

документa,

адресиращ

инвестиционната

политика,

не

оценка:

намират отражение в планираните мерки за нейното
реализиране.
1 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, има
идентифицирани потребности, но те не намират отражение в
плана за действие.
2 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика,има
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идентифицирани потребности и те частично са отразени в
плана за действие и конкретни проекти.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, има
идентифицирани потребности и те изцяло са отразени в
плана за действие и конкретни проекти. Към момента на
оценката има реализирани проекти от плана за действие.

Критерии:

3.5. Отразеност на местните приоритети в документa, адресиращ
инвестиционната политика

Оценяващ

Отразени ли са местните приоритети в документa, адресиращ

въпрос:

инвестиционната политика?

Източници на  Извадки
информация:

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението

на

документa,

адресиращ

инвестиционната

политика;
 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по инвестиционна
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
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4 степенна

0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, не са

скала за

отразени местните приоритети и те не намират изражение в

оценка:

конкретни

цели,

мерки

за

интервенции,

проекти

и

инициативи.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика,са
споменати и описани местните приоритети, но те не намират
изражение

в

конкретните

цели

на

цели,

мерки

за

интервенции, проекти и инициативи.
2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, са
споменати и описани местните приоритети, но те не намират
изражение в конкретните мерки за интервенции, проекти и
инициативи.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, са
отразени местните приоритети и те намират изражение в
конкретните цели на документа. В документa, адресиращ
инвестиционната

политика

са

отразени

местните

приоритети и те намират изражение в конкретни цели,
мерки за интервенции, проекти и инициативи.

Критерии:

3.6. Обхванати са всички обекти с потенциал за развитие на
инвестиционната политика

Оценяващ

Равномерно разпределени ли са интервенционните мерки

въпрос:

концентрирани в един или няколко обекта?

или са
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Източници на  Извадки
информация:

от

съдържанието

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението

на

документa,

адресиращ

инвестиционната

политика;
 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по документa,
адресиращ инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - В политиката за развитие на инвестиционната политика няма

скала за

разписани конкретни мерки за интервенции, проекти и

оценка:

инициативи.
1 точка - Планираните в документa, адресиращ инвестиционната
политика конкретни мерки за интервенции, проекти и
инициативи, обхващат само общинския център.
2 точки - Планираните в документa, адресиращ инвестиционната
политика конкретни мерки за интервенции, проекти и
инициативи, обхващат общинския център и само отделни
по-важни елементи от общинската територия.
3 точки - Планираните документa, адресиращ инвестиционната
политика, конкретни мерки за интервенции, проекти и
инициативи, обхващат цялата общинска територия
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общинския център и всички елементи на общинска
територия.

Критерии:

3.7. Адекватност на финансова рамка и бюджет на политиката за
развитие на инвестиционната политика

Оценяващ

Равномерно разпределени ли са прогнозните финансови разчети за

въпрос:

целият период на политиката за развитие инвестиционната политика?
Има ли установена практика за планиране на финансови ресурси по
ежегодния бюджет на общината за изпълнение на инвестиционната
политика?

Източници на  Извадки от съдържанието на инвестиционната политика,;
информация:

 Междинни или окончателни оценки на документa, адресиращ
инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на политиката за развитие на документa,
адресиращ инвестиционната политика;
 Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет
за две последователни години преди годината на извършване на
оценката;
 Справки

за

изпълнението

на

общинския

бюджет

за

две

последователни години преди годината на извършване на оценката;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по инвестиционната
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,няма
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скала за

разписани конкретни мерки за интервенции, проекти и

оценка:

инициативи.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика,има
разписан

план

за

действие

с

конкретни

мерки

за

интервенции, проекти и инициативи, но те не са финансово
остойностени.
2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, има
разписан

финансов

план

на

конкретните

мерки

за

интервенции, проекти и инициативи по години. При
изготвянето

на

годишните

бюджети

са

планирани

финансови ресурси за частично обезпечаване на политиката
или на конкретни проекти/инициативи по нея, но в хода на
неговото касово изпълнение не са платени.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, има
разписан

финансов

план

на

конкретните

мерки

за

интервенции, проекти и инициативи по години. При
изготвянето

на

годишните

бюджети

са

планирани

финансови ресурси за частично обезпечаване на политиката
или на конкретни проекти/инициативи по нея.

Критерии:

3.8.

Качество

по

организацията

на

изпълнение

на

инвестиционната политика
Оценяващ

Спазен ли се графикът за изпълнение на политиката за развитие на

въпрос:

документa, адресиращ инвестиционната политика?
Какви са причините за забавяне, особено на дейностите и проектите,
41
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които са определени за стратегически, но не са стартирали
своевременно или междувременно?
Източници на  Извадки от съдържанието на политиката за развитие на документa,
информация:

адресиращ инвестиционната политика;
 Междинни или окончателни оценки на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет
за две последователни години преди годината на извършване на
оценката;
 Справки

за

изпълнението

на

общинския

бюджет

за

две

последователни години преди годината на извършване на оценката;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по документa,
адресиращ инвестиционната политика,и постигнатите резултати;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,няма

скала за

разписан времеви график за изпълнение на конкретните

оценка:

мерки за интервенции, проекти и инициативи.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика,има
разписан времеви график за изпълнение на конкретните
мерки за интервенции, проекти и инициативи, но той е общ
и не се спазва към момента на оценката.
2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,има
разписан времеви график за изпълнение на конкретните
42

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията
чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при
формулиране на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд 42

мерки за интервенции, проекти и инициативи, който се
спазва.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,има
разписан времеви график за изпълнение на конкретните
мерки за интервенции, проекти и инициативи, който
стриктно се спазва. Постоянно се следи за неговото спазване
и при отклонения се предприемат съответните действия за
преодоляване на забавянето.
ПРИНЦИП 4: ОБЩО ВЪЗДЕ СТВИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Критерии:

4.1. Въздействие на документa, адресиращ инвестиционната
политика,върху икономическото развитие на общината

Оценяващ

В

въпрос:

политика,въздейства върху икономическото развитие на общината?

Източници на

 Извадки от съдържанието на политиката за развитие на

информация:

каква

степен

документa,

адресиращ

инвестиционната

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на политиката за развитие на инвестиционната
политика;
 Междинни или окончателни оценки на политиката за развитие
на инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по политиката за
развитие на инвестиционната политика;
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 Справки от НСИ за икономическото състояние на общината за
периода

на

оценката

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - Няма
за оценка:

1 точка - Незначително
2 точки - Забелява се въздействие
3 точки - Забелява се значително въздействие

Критерии:

4.2. Въздействие на документa, адресиращ инвестиционната
политика,върху социалното развитие на общината

Оценяващ

В каква степен документa, адресиращ инвестиционната политика,

въпрос:

въздейства върху социалното развитие на общината?

Източници на  Извадки от съдържанието на политиката за развитие на
информация:

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на политиката за развитие на инвестиционната
политика;
 Междинни или окончателни оценки на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по политиката за
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развитие на инвестиционната политика;
 Справки от НСИ за състоянието на социалната сфера в общината
за периода на оценката на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - Няма
за оценка:

1 точка - Незначително
2 точки - Забелява се въздействие
3 точки - Забелява се значително въздействие

Критерии:

4.3. Въздействие на документa, адресиращ инвестиционната
политика върху опазването на околната среда в общината

Оценяващ

В каква степен и в каква насока (положителна или отрицателна)

въпрос:

документa, адресиращ инвестиционната политика въздейства върху
състоянието на околната среда в общината?

Източници на  Извадки от съдържанието на политиката за развитие на
информация:

инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на политиката за развитие на инвестиционната
политика;
 Междинни или окончателни оценки на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Отчети

за

изпълнение

на

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
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 Справки за реализирани проекти и инициативи по политиката за
развитие на инвестиционната политика;
 Справки от НЦООС за състоянието и качеството на околната
среда в общината за периода на оценката на инвестиционната
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - Няма
за оценка:

1 точка - Незначително
2 точки - Забелява се въздействие
3 точки - Забелява се значително въздействие
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ПРИНЦИП 5: ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАЗВИТИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА
Критерии:

5.1. Заложените резултати от изпълнението на документa,
адресиращ инвестиционната политика са реализирани и водят
до постигане на поставените цели в нея

Оценяващ

Какъв процент от заложените резултати за реализация в годишния

въпрос:

план

(програма)

на

документa,

адресиращ

инвестиционната

политика (има се предвид годината, предхождаща оценката) са
реализирани в съответствие с времевия график за тяхното
планирано изпълнение и постигнатите резултати отговорят на
поставените цели?
Източници
информация:

на  Годишен план (програма) за изпълнение на инвестиционната
политика;
 Отчет за изпълнение на годишния план (програма) за изпълнение
на инвестиционната политика;
 Доклади за оценка на изпълнението инвестиционната политика;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна скала 0 точки - Няма приет план (програма) или няма реализирани
за оценка:

проекти от годишния план (програма) на инвестиционната
политика.
1 точка - До 30% от планираните резултати по документa,
адресиращ инвестиционната политика,са започнати и/или
изпълнени през разглежданата година.
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2 точки - От 31% до 65% от планираните резултати по документa,
адресиращ инвестиционната политика,са започнати и/или
изпълнени през разглежданата година.
3 точки - Над 65% от планираните резултати по документa,
адресиращ инвестиционната политика, са започнати и/или
изпълнени през разглежданата година.

Критерии:

5.2. Планираният финансов ресурс е достатъчен за получаване на
резултатите.

Оценяващ

Ефикасно ли се разходват финансовите ресурси, предвидени за

въпрос:

осъществяване на инвестиционната политика?

Източници на  Процедури за контрол и наблюдение изпълнението на проекти,
информация:

мерки и инициативи;
 Инструкции за прилагане на процедурите;
 Протоколи и текущи доклади на групи/комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението на инвестиционната политика;
 Междинни или окончателни оценки на инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Експертни

препоръки

за

подобряване

на

инвестиционната

политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи инвестиционната
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
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4 степенна
скала за
оценка:

0 точки - Финансовият ресурс е надхвърлен без обективни причини.
1 точка - Финансовата рамка е надхвърлена по обективни доказуеми
причини.
2 точки - Предвиденият финансов ресурс е използван за постигане на
предвидените резултати.
3 точки - Предвидените резултати са постигнати с по-малко
финансови средства от предвидените.

ПРИНЦИП 6: ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Критерии:

6.1. Финансовият ресурс е осигурен и предвиден в общинския
бюджет кредити

Оценяващ

До каква степен е осигурен финансов ресурс в общинския бюджет

въпрос:

за провежданата инвестиционната политика

Източници на

 Общински бюджет

информация:

 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на
общината;
 Текущи справки за разходи по проекти, част от инвестиционната
политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна скала 0 точки - Не е предвиден финансов ресурс от общинския бюджет за
за оценка:

инвестиционната политика.
1 точка - Предвидени са и са осигурени средства от общинския
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бюджет за 30% от мерките, заложени в годишната
програма за развитие на инвестиционната политика.
2 точки - Предвидени са и са осигурени средства от общинския
бюджет за 60% от мерките, заложени в годишната
програма за развитие на инвестиционната политика.
3 точки - Предвидени са и са осигурени средства от общинския
бюджет за повече от 60% от мерките, заложени в
годишната програма за развитие на инвестиционната
политика.

Критерии:

6.2. Привлечено допълващо финансиране за изпълнение на
инвестиционната политика

Оценяващ

Какъв е делът на допълващото финансиране при изпълнението на

въпрос:

преките по документa, адресиращ инвестиционната политика за
последната отчетена година?

Източници на  Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;
информация:  Текущи справки за допълващото финансиране по проекти, част от
инвестиционната политика;
 Справки за реализираните проекти по инвестиционната политика и
източниците за тяхното финансиране;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна
скала за

0 точки - Не се използва допълващо финансиране за осъществяване на
проектите по инвестиционната политика.
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оценка:

1 точка - От 1% до 15% е делът на допълващото финансиране на
проектите, част от развитието на инвестиционната политика.
2 точки - От 15% до 30% е делът на допълващото финансиране на
проектите, част от инвестиционната политика.
3 точки - Над 31% е делът на допълващото финансиране на проектите,
част от инвестиционната политика.

Критерии:

6.3. Няма просрочени задължения на средствата предвидени за
развитие на инвестиционната политика на общината

Оценяващ

С какъв процент неразплатени задължения от средствата предвидени

въпрос:

за развитие на инвестиционната политика в общинския бюджет
общината приключва финансовата година.

Източници на  Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината
информация:  Текущи справки за неразплатени разходи по проекти, част от
развитието на инвестиционната политика;
 Изпълнителни листове за влезли в сила съдебни решения, относно
задължения по проекти, част от инвестиционната политика
 Други източници по преценка на общината;
4 степенна

0 точки - Над 31% е делът на неразплатените задължения по проекти,

скала за

част от политиката за развитие на инвестиционната

оценка:

политика.
1 точка - От 16% до 30% е делът на неразплатените задължения по
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проекти и дейности, част от инвестиционната политика.
2 точки - От 1% до 15% е делът на неразплатените задължения по
проекти и дейности, част от инвестиционната политика
3 точки - Няма неразплатени задължения по проекти и дейности, част
от инвестиционната политика.

ПРИНЦИП 7: ОТКРИТОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ
Критерии:

7.1. Дейността на Общината по отношение на документa,
адресиращ инвестиционната политика, е открита и прозрачна
за гражданите

Оценяващ

Обществеността има ли постоянен достъп до информация относно

въпрос:

дейността на Общината по отношение на инвестиционната
политика?
Има ли информация за решенията на Общината и на постоянните
комисии към него по отношение на инвестиционната политика?
Има ли установен начин за връзка на гражданите с общинските
съветници и общинска администрация по въпроси, касаещи
инвестиционната политика?

Източници на
информация:

 Справка за взетите решения от Общинския съвет, касаещи
документa, адресиращ инвестиционната политика, за период от
две години преди датата на оценката;
 Справка за източниците на достъп до приетите решения от
Общинския

съвет,

касаещи

политиката

за

развитие

на

инвестиционната политика;
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 Справка за проведени обществени обсъждания или проучвания
на общественото мнение по въпроси, касаещи инвестиционната
политика, инициирани от Общинския съвети или някоя от
постоянните комисии към него.
 Справка на изказванията на граждани на редовни сесии на
Общинския съвет по въпроси на

документa, адресиращ

инвестиционната политика,з а период от две години преди датата
на оценката;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - Обществеността няма достъп до информация относно
за оценка:

дейността

на

Общината

по

отношение

на

инвестиционната политика. Решенията на Общинския
съвет и на постоянните комисии към него по отношение
на документa, адресиращ инвестиционната политика, не
са достъпни до широката общественост. Липсва установен
начин за връзка на гражданите с общинските съветници и
общинска администрация като цяло по въпроси, касаещи
инвестиционната политика.
1 точка - Обществеността има достъп до информация относно
дейността

на

администрация
политика.

Общинския
по

съвет

отношение

Решенията

на

на

и

общинска

инвестиционната

Общинския

съвет

и

на

постоянните комисии към него по отношение на
документa, адресиращ инвестиционната политика, не са
публикувани, но могат да се получат по реда на Закона за
достъп да обществена информация.
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2 точки - Обществеността има достъп до информация относно
дейността

на

администрация
политика.

Общинския
по

отношение

Решенията

на

съвет
на

и

общинска

инвестиционната

Общинския

съвет

и

на

постоянните комисии към него по отношение на
документa, адресиращ инвестиционната политика, са
публични и достъпни до широката общественост. Няма
установен начин за връзка на гражданите с общинските
съветници и и общинска администрация като цяло по
въпроси, касаещи инвестиционната политика.
3 точки - Обществеността има достъп до информация относно
дейността

на

Общината

по

отношение

на

инвестиционната политика. Решенията на Общинския
съвет и на постоянните комисии към него по отношение
на документa, адресиращ инвестиционната политика, са
публични и достъпни до широката общественост. Има
установен начин за връзка на гражданите с общинските
съветници и общинска администрация като цяло по
въпроси, касаещи инвестиционната политика.

Критерии:

7.2. Въведена ясна процедура за достъп до информация за
политиката за развитие на инвестиционната политика

Оценяващ

Има ли безпрепятствен достъп до документа на инвестиционната

въпрос:

политика? Налични ли са ясни процедурни правила за достъп до
информация, свързана с инвестиционната политика?
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Източници на  Официалната
информация:

интернет

страница

на

общината,

където

е

публикувана инвестиционната политика, правилата за достъп до
публична

информация,

както

и

контакти

с

определеното

длъжностно лице, което отговаря пряко за предоставянето на
обществена информация;
 Справка с интернет адреси на които е публикувана политиката за
развитие на инвестиционната политика;
 Заповед за приемане на процедурни правила за достъп до
обществена информация;
 Заповед за определяне на длъжностно лице от общинска
администрация, което отговаря пряко за предоставянето на
обществена информация.
4 степенна

0 точки - Документa, адресиращ инвестиционната политика, не е

скала за

достъпна в интернет. Общината не разполага с процедурни

оценка:

правила за достъп до информация.
1 точка - Документa, адресиращ инвестиционната политика, не е
достъпна в интернет, само в хартиен формат след поискване
по Закона за достъп до

обществената информация.

Общината е въвела процедурни правила за достъп до
обществената информация.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика ,е
достъпeн в интернет, но са публикувани отделни нейни
съставни елементи, но не и документа като цяло. Общината
е въвела процедурни правила за достъп до информация и е
определено длъжностно лице, отговарящо за обработване на
заявленията.
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3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,е
достъпен в интернет в нейното пълно съдържание и
приложения. Общината е въвела процедурни правила за
достъп до информацията и е определено длъжностно лице,
отговарящо за обработване на заявленията. Заявления могат
да бъдат подавани и по електронен път.

Критерии:

7.3. Съществува достъпна информация за годишните отчети за
напредъка по политиката за развитие на инвестиционната
политика, регистър/и за подготвените и изпълнени проекти,
мерки и инициативи, за обявените и проведени обществени
поръчки, търгове и конкурси по нея

Оценяващ

Има ли достъп до годишните отчети за напредъка по политиката за

въпрос:

развитие на инвестиционната политика, регистър/и за подготвените и
изпълнени проекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени
обществени поръчки, търгове и конкурси по нея?

Източници на  Публикации, репортажи, информационни съобщения и др., относно
информация:

взети решения, приложените политики, постигнатите резултати,
изготвените и изпълнени проекти, осъществените мерки и
инициативи, вложените ресурси, проведените обществени поръчки
и др., относно реализацията на инвестиционната политика;
 Справки за броя на изпратените прессъобщения до медии, с
информация за инвестиционната политика;
 Справки от регистъра на изготвените и изпълнените проекти по
политиката за развитие на инвестиционната политика;
 Справки от регистъра на обществените поръчки за броя на
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проведените процедури при избор на изпълнители на дейности и
мерки по инвестиционната политика;
 Покани до медии за участие в публични обсъждания, отчитане на
извършена работа, отваряне на оферти по обществени поръчки
имащи отношение към инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Няма осигурен публичен достъп до информация за взетите

скала за

решения,

постигнатите

резултати,

изготвените

и

оценка:

изпълнените проекти, осъществените мерки и инициативи,
вложените ресурси, проведените обществени поръчки и др.,
относно реализацията на инвестиционната политика. Не се
публикуват и оповестяват годишните отчети за напредъка
по инвестиционната политика. Не се поддържа регистър за
подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи.
Има общ регистър за обявените обществени поръчки и
сключените договори.
1 точка - Публикува се в медиите и на официалната интернет страница
на общината информация за взетите решения, постигнатите
резултати,

изготвените

и

изпълнените

проекти,

осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси,
проведените

обществени

поръчки

и

др.,

относно

реализацията на политиката за развитие на инвестиционната
политика. Не се поддържа регистър за подготвените и
изпълнени проекти, мерки и инициативи. Има общ регистър
за обявените обществени поръчки и сключените договори.
Медии

присъстват

само

на

публичните

отчети

за

изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
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политика, и на някои от процедурите по обществени
поръчки.
2 точки - Публикуват се в медиите и на официалната интернет
страница на общината информация за взетите решения,
постигнатите

резултати,

изготвените

и

изпълнените

проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените
ресурси, проведените обществени поръчки и др., относно
реализацията на политиката за развитие на инвестиционната
политика. Поддържа се публичен регистър за подготвените
и

изпълнени

проекти,

мерки

и

инициативи

по

инвестиционната политика. Има регистър за обявените
обществени поръчки и регистър за сключените договори.
Медии присъстват на публичните отчети за изпълнение на
документa, адресиращ инвестиционната политика и на
някои от процедурите по обществени поръчки.
3 точки - Публикуват се в медиите и на официалната интернет
страница на общината информация за взетите решения,
постигнатите

резултати,

изготвените

и

изпълнените

проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените
ресурси, проведените обществени поръчки и др., относно
реализацията на инвестиционната политика. Поддържа се
публичен регистър за подготвените и изпълнени проекти,
мерки и инициативи по п инвестиционната политика,
включително и в електронен формат. Има регистър за
обявените обществени поръчки и регистър за сключените
договори. Медии присъстват и отразяват публичните отчети
за изпълнение на документa, адресиращ инвестиционната
политика, и на някои от процедурите по обществени
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поръчки.
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Критерии:

7.4.

Съществуват

практики

за

публично

обсъждане

на

инвестиционната политика, както и на политики, насоки за
развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в нейния
обхват
Оценяващ

Провеждани ли са публични обсъждания на инвестиционната

въпрос:

политика, както и на политики, насоки за развитие, мерки, дейности,
проекти и инициативи в нейният обхват?

Източници на  Покани
информация:

за

провеждане

на

публични

обсъждания

на

на

инвестиционната политика;
 Публикации

от

проведени

публични

обсъждания

на

публични

обсъждания

на

инвестиционната политика;
 Протоколи

от

проведени

инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Политиката за развитие на инвестиционната политика, както

скала за

и свързаните с нея планове, насоки за развитие, мерки,

оценка:

дейности, проекти и инициативи не е подлагана на публично
обсъждане.
1 точка - Документът, адресиращ инвестиционната политика, е
подложен

на

публично

обсъждане

във

връзка

с

удовлетворяване на изрично изискване на нормативен
документ.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика,е
подложен на публично обсъждане, включително и при
нейното актуализиране.
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3 точки - Инвестиционната политика, както и актуализацията й и
свързаните с нея планове, насоки за развитие, мерки,
дейности, проекти и инициативи са подложени на публично
обсъждане. За получаване на по-пълна представа на
общественото мнение са проведени анкетни допитвания
сред гражданството на общината.
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ПРИНЦИП 8: МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТ
Критерии:

8.1.

Отчетност

пред

гражданите

за

изпълнение

на

инвестиционната политика
Оценяващ

Колко често кметът на общината и общинските съветници

въпрос:

провеждат срещи с гражданите, на които правят отчет за
изпълнение на инвестиционната политика?

Източници на

 Покани за срещи отправени по различни канали;

информация:

 Протоколи от срещи с гражданите;
 Отчети за дейността на кмета;
 Графици на посещения в кметствата;
 Годишна програма за изпълнение на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Годишна програма на управление на кмета;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна скала 0 точки - Кметът и общинските съветници не провеждат срещи с
за оценка:

гражданите, на които правят отчет за изпълнение на
инвестиционната политика.
1 точка - Кметът и общинските съветници провеждат срещи с
гражданите само в общинския център, на които правят
отчет за изпълнение инвестиционната политика.
2 точки - Кметът и общинските съветници провеждат организирани
срещи с гражданите на общината поне веднъж годишно,
на които правят отчет за изпълнение на инвестиционната
политика.
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3 точки - Кметът и общинските съветници провежда организирани
срещи с гражданите на общината повече от един път
годишно, на които дават информация за напредъка на
инвестиционната

политика,

приемат

проблемите

и

препоръките на гражданите и отчитат тяхното изпълнение
на следващи срещи.

Критерии:

8.2. Налична и достъпна информация за текущи и приключени
дейности/проекти

на

общината

по

документa,

адресиращ

инвестиционната политика на интернет страницата на общината
или чрез други информационни канали (например социални
мрежа)?
Оценяващ

Налична ли е на официалната интернет страница на общината или на

въпрос:

други общодостъпни места информация за текущи и приключени
проекти по инвестиционната политика, с описание на планираните
или изпълнените дейности, техния бюджет, изпълнителите на
проектите и постигнатите резултати?

Източници на  Наличието на секция на съответния сайт на общината;
информация:  Публичен регистър на проектите в общината;
 Обявена информация на специализирани табла в общината,
специализирани брошури, листовки и др. материали;
 Публикации;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Общината няма официална интернет страница или на нея
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скала за

няма информация за текущи и приключени проекти.

оценка:
1 точка - Общината има специализирана секция на официалната си
интернет страница за текущи и приключени проекти, но
информацията е непълна или неактуална.
2 точки - Общината има специализирана секция на официалната си
интернет страница за текущи и приключени проекти и
информацията е пълна или актуална.
3 точки - Общината има специализирана секция на официалната си
интернет страница за текущи и приключени проекти и
информацията е пълна или актуална, има форми за задаване
на въпроси (или възможност за даване на мнения и
препоръки), на които се отговаря систематично, използват
се и други канали за отчитане на резултатите от
изпълнените проекти.
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Критерии:

8.3. Публичните ресурси за инвестиционната политика се
разходват отчетно и отговорно.

Оценяващ

Създаден ли е и поддържа ли се в актуален вид регистър на

въпрос:

обществените поръчки на територията на общината?

Източници на  Публикуван регистър на интернет страницата на общината;
информация:  Осигурен свободен достъп до информация по определен ред;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна
скала за
оценка:

0 точки - Общината няма регистър на обществените поръчки.
1 точка - Общината няма регистър, който дублира реквизитите на
регистъра на Агенцията за обществени поръчки.
2 точки - Общината има регистър, който съдържа актуална
информация относно всички етапи на провеждане на
обществената поръчка и резултатите от нея.
3 точки - Общината има регистър, който съдържа актуална
информация относно всички етапи на провеждане на
обществената поръчка и резултатите от нея. Информацията
е достъпна и чрез онлайн регистър на обществените
поръчки.

Критерии:

8.4. Активност на гражданите при провеждане на публични
обсъждания на инвестиционната политика.

Оценяващ

Успява ли общината да мобилизира граждански интерес при

въпрос:

провеждането на обществени обсъждания на документa, адресиращ
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инвестиционната политика и под какви форми?
Източници на  Покани за публични обсъждания, относно документa, адресиращ
информация:

инвестиционната политика,в преса и електронни медии;
 Списъци с участници в обсъждания на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Протоколи от обсъждания на политиката за развитие на
инвестиционната политика;
 Предложения, направени по време на обсъждания на политиката за
развитие на инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.

4 степенна
скала за
оценка:

0 точки - Общината не провежда обществени обсъждания на на
инвестиционната политика.
1 точка - Общината провежда изискващите се в отделните закони,
публични

обсъждания

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика,като информира гражданите за
мястото, деня и часа на срещата, чрез обява на входа на
общината.
2 точки - Общината провежда изискващите се в отделните закони,
публични

обсъждания

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика, като информира гражданите за
дневния ред, мястото, деня и часа на срещата, чрез кампания
по местните средства за масова информация, подготвя
предварително

информационни

материали,

които

се

раздават на публични места.
3 точки - Общината организира и провежда публични обсъждания на
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документa, адресиращ инвестиционната политика,дори да
не са изискани от закона. Общината информира гражданите
за дневния ред, мястото, деня и часа на срещата, чрез
кампания по местните средства за масова информация и
персонални писма до активни граждани и групи. Подготвя
предварително

информационни

материали

на

разбираем/достъпен език, които се раздават на публични
места. По време на дискусията се води протокол и мненията
на гражданите се взимат предвид.
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ПРИНЦИП 9: УСТО ЧИВОСТ
Критерии:

9.1. Устойчивост на инвестиционната политика

Оценяващ

До каква степен промените в резултат на изпълнението на мерки,

въпрос:

проекти и инициативи по документa, адресиращ инвестиционната
политика, могат да се запазят след приключване на програмата и
имат потенциал за трайно въздействие?
Има ли яснота кой ще се грижи за постигнатите резултати?

Източници на
информация:

 Извадки

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика, в частта „План за действие”;
 Междинни

или

окончателни

оценки

на

инвестиционната

политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Справки

за

реализирани

проекти

и

инициативи

по

инвестиционната политика;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна скала 0 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика, не са
за оценка:

предвидени за изпълнение конкретни мерки, проекти и
инициативи.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика,
подробно са описани конкретни мерки, проекти и
инициативи. Към момента на оценката са изпълнени от
5% до 20% от тях, носят положителни ползи за
гражданите на общината и постигнатите резултати са
запазени. Няма яснота кой ще отговаря за устойчивост на
реализираните резултати в бъдеще.
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2 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика,
подробно са описани конкретни мерки, проекти и
инициативи. Към момента на оценката са изпълнени от 21
до 60% от тях, носят положителни ползи за гражданите на
общината и постигнатите резултати са запазени. За част
от резултатите има яснота кой ще отговаря за тяхната
устойчивост във времето.
3 точки - В документa, адресиращ инвестиционната политика
,подробно са описани конкретни мерки, проекти и
инициативи. Към момента на оценката са изпълнени над
61% от тях, носят положителни ползи за гражданите на
общината и постигнатите резултати са запазени. Има
яснота кой ще отговаря за устойчивост на резултатите в
бъдеще.

Ефектите

и

ползите

от

реализацията

на

конкретните мерки, проекти и инициативи могат да бъдат
надградени

с

бъдеща

актуализация

на

документa,

адресиращ инвестиционната политика, или нови местни
политики.

Критерии:

9.2. Прилагане на принципите на равенство между половете и
отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и опазване на
околната среда

Оценяващ

В документa, адресиращ инвестиционната политика,застъпени ли са

въпрос:

принципите

на

равенство

между

половете

и

отсъствие

на

дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда?
Как се спазват?
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Има ли мерки, които гарантират тяхното спазване?
Източници на  Извадки от съдържанието на инвестиционната политика;
информация:  Междинни или окончателни оценки на инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по документa,
адресиращ инвестиционната политика, и мерките за спазване на
принципите за равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - Документa, адресиращ инвестиционната политика, не е

скала за

съобразена с принципите на равенство между половете и

оценка:

отсъствие

на

дискриминация,

устойчиво

развитие

и

опазване на околната среда и не са предвидени мерки за
тяхното прилагане.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика, само са
описани принципите на равенство между половете и
отсъствие

на

дискриминация,

устойчиво

развитие

и

опазване на околната среда, но не са предвидени мерки за
тяхното прилагане.
2 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика, е
съобразен с принципите на равенство между половете и
отсъствие

на

дискриминация,

устойчиво

развитие

и

опазване на околната среда, предвидени са конкретни мерки
за тяхното прилагане, като са реализирани част от тях към
момента на извършване на оценката.
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3 точки - Документът, адресиращ инвестиционната политика, е
съобразен с принципите на равенство между половете и
отсъствие

на

дискриминация,

устойчиво

развитие

и

опазване на околната среда, предвидени са конкретни мерки
за тяхното прилагане, като са реализирани част от тях към
момента

на

извършване

на

оценката.

Във

всички

реализирани проекти по политиката за развитие на
инвестиционната политикаима изпълнени действия, водещи
до отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и
опазване на средата.

Критерии:

9.3. Институционален и административен капацитет

Оценяващ

Разполага

въпрос:

административен капацитет и компетентност за изпълнение на

ли

общинската

администрация

с

необходимия

инвестиционната политика?
Източници на  Извадки
информация:

от

съдържанието

на

документa,

адресиращ

инвестиционната политика, в частта „Структура на управление и
изпълнение”;
 Междинни или окончателни оценки на инвестиционната политика;
 Отчети за изпълнение на инвестиционната политика;
 Справка за числеността на персонала и структурата на общинската
администрация;
 Справка за това каква част от екипите за управление на проектите,
част от документa, адресиращ инвестиционната политика, са
съставени от служители на общинската администрация и каква
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част са от външни (привлечени) експерти;
 Други документи по преценка на общинска администрация.
4 степенна

0 точки - В общинската администрация няма определен/и служител/и

скала за

или

административни

звена,

които

да

отговарят

за

оценка:

изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането
на инвестиционната политика.
1 точка - В документa, адресиращ инвестиционната политика ,има
описание на всички отговорни административни звена за
изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането
на политиката за развитие на инвестиционната политика.
Разпределението на задълженията и отговорностите на
звената не са разписани в индивидуален административен
акт или друг документ на общината.
2 точки - В общинската администрация няма определен/и служител/и
или

административни

звена,

които

да

отговарят

за

изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането
на инвестиционната политика. Тези им задължения и
отговорности са описани в нарочна заповед на кмета на
общината и длъжностните им характеристики.
3 точки - В общинската администрация няма определен/и служител/и
или

административни

звена,

които

да

отговарят

за

изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането
на инвестиционната политика. Тези им задължения и
отговорности са описани в нарочна заповед на кмета на
общината и длъжностните им характеристики. Съществува
механизъм

за

създаване

на

гъвкави

екипи

при
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необходимост. Служителите, ангажирани със документa,
адресиращ

инвестиционната

политика,

са

обучени

в

областта на стратегическото планиране и формирането на
политики

и

имат

специализации

в

областта

на

инвестиционната политика.

Калкулиране оценка
След след отговор и оценка на всички въпроси се калкулира крайна стойност на
направения преглед на публичната политика, изразена в точки.
Общата максимална стойност, която може да бъде достигната е 180 точки. Важно е да
се отблежи, че Индикатор 4 има множество подвъпроси, които трябва да бъдат оценени
поотделно и едва тогава да се пресметне общата стойност по индикатора.
Слез изчисляване на общата стойност по индикатора, политиката ще попадне в една от
следните три групи, съобразно получените резултати:
1.

Инвестиционната политиката е планирана и изпълнявана много добре при
съблюдаване на основните принципи на стратегическото планиране и
управление - над 85% от максималната оценка (от 153 до 180 точки).

2.

Инвестиционната

политиката

е

планирана

и

изпълнявана

с

частично

съблюдаване на основните принципи на стратегическото планиране и
управление - между 55% и 85% от максималните точки (между 100 и 152 точки).
3.

Инвестиционната политиката е планирана и изпълнявана като не са приложени
основните принципи на стратегическото планиране и управление - под 55%
от максималните точки (под 99 точки).

В допълнение към методиката е предложен инструментариум за по-лесно изчисляване
на получените стойности.

73
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на ефективността на администрацията
чрез въвеждане на механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при
формулиране на политики“, Договор с рег. номер 13-13-69/26.11.2013 г., финансиран от Оперативна
програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд 73

5. ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И
ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА.
Настоящите правила за прилагане на изготвената методика описват в пълнота етапите и
последователността на мониторинга/наблюдението, контрола и оценката на публичните
политики.
Подробно е разписан начинът, по който се сформира и работи наблюдаващ екип от
представители на общинска администрация, общински съвет, граждански сектор,
бизнеса, медиите и др.
Създаване на екип за наблюдение
Основните ангажименти на екипа са събирането на необходимите данни, провеждане
на необходимите интервюта, дискусии, фокус групи и др.
Членове на екипа могат да са:


Представители на общинска администрация;



Представители на общинския съвет;



Представители на гражданския сектор;



Представители на бизнеса;



Представители на медиите;



Представители на културната общност.

Препоръчва се определянето на отделните членове на екипа да бъде ангажимент на
съответните обществени групи, чиито интереси ще бъдат представлявани. Ако
последното не е възможно, се препоръчват поне консултации при избора на
представител.
Препоръчва се включването и на външни експерти с цел спазване на принципите за
обективност и прозрачност.
В зависимост от секторната политика се препоръчва екипът да бъде от минимум 3-ма
(за по-специфични области) и максимално 9-ма човека (по по-важни и всеобхватни
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теми), за да бъде гъвкава и работеща структура, а решенията да бъдат вземани с 2/3
мнозинство.
Общината трябва да определи:


структурата на екипа за наблюдение;



координатор;



цели и задачи на екипа за наблюдение;



срока/периода, в който следва да се извършва оценката/наблюдението.

Членовете на екипа имат задачата да съберат необходимите данни и информация, като
за целта следва да получат съдействие от страна на всички ръководители на звена в
общинската администрация и това да е нормативно регулирано.
Екипът за наблюдение/оценка следва да проведе минимум 5 (пет) заседания.
Препоръчително е да се провежда 1 (едно) заседание месечно/тримесечно/шестмесечно.
На всяко заседание следва да присъстват:


координаторът на процеса;



членовете на екипа и



ръководители на общински звена (директори на дирекции, отдели и фр.), за да
предоставят исканата съгласно методиката информация.

На първото заседание координаторът запознава членове на екипа с методиката
(основно критериите заложени в нея) и правилата за прилагането й, а заседанието
трябва да приключи с решение, което задължително включва:


необходимите източници на информация, които следва да се представят и
разгледат, за да бъде извършено наблюдението/оценката - къде и как ще бъдат
набавени, кой и в по какъв начин ще ги представи на екипа за наблюдение;



графика за работа и за следващите заседания на екипа;



звената на общинска администрация, които следва да бъдат ангажирани и
нуждите от тяхното участие и сроковете за изпълнение;
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Датата, към която се изготвят докладите за мониторинг/оценка.

Решението се предоставя на кмета на общината, на председателя на общинския съвет и
на ръководителите на общинските звена, ангажирани да оказват съдействие.
На следващите заседания членовете на екипа работят по същество и прилагат
методиката, като обсъждат събраните данни и постигат съгласие относно постигнатото.
При необходимост от събиране на допълнителна информация и/или данни, екипът
решава кой и как ще набавя тази информация за следващото заседание.
По време на всяко заседание се съставя протокол, в който се записва:







присъстващите (членове на екипа и наблюдатели);
дневния ред на заседанието;
разисквания и дискусии по същество;
опис на представените материали по всеки индикатор/въпрос;
заключения;
решения.

След като екипът приключи своята работа, координаторът обобщава данните във
формата, зададен от методиката.
Екипът за наблюдение/оценка приключва с изготвянето на доклад, който представлява
описателен анализ към обобщените данни. Описателният анализ се приема с 2/3
мнозинство.
От съществено значение за оценката на публични политики е да се предвидят
необходимите средства за нейното възлагане на външен изпълнител, а също и времето
на имплементиране в зависимост от типа и обхвата на оценката.
Друг ключов елемент от докладите за мониторинг/наблюдение и/или оценка са
препоръките, които би трябвало да се изпълнят своевременно, за да има по-голям ефект
от наблюдението и/или оценката.
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6. Инструменти
За прилагане на предложената методика се предлага като инструмент таблица, която да
улеснява изчислението на оценката на прилагането на инвестиционната политика
Приложение 1
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