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ЧАСТ I
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият „рамков документ“ е разработен в изпълнение на Дейност 1
„Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и
последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие“, Под-дейност 1.1 Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол ипоследваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие на Проект„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане наполитики в община Попово”, в изпълнение на Договор Д-14-23/ 25.03.2014 г.между община Попово и ДЗЗД „Попово 2020“.„Рамковият документ“ е разработен под формата на правила за мониторинг,контрол и последваща оценка на общинските политики за устойчиво развитие иприложения за икономическия, социален, екологичен и бюджетен сектор наобщинските политики. Приложенията се придържат строго към правилата на„рамковия документ”, но съдържат конкретни правила, въз основа надействащото законодателство в различните области и дефинират конкретнитедирекции, в чийто ресор попада изпълнението на конкретните секторниполитики.
Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските
политики за устойчиво развитие целят да подпомогнат общинскаадминистрация Попово за постигане на ефективност, целенасоченост ипубличност при изпълнение на политиките за устойчиво развитие. Рамковиятдокумент е съобразен с Наръчника за процедурите за координация на политикитеза развитие, като са отразени спецификите на организационното иинституционално развитие на общинска администрация Попово.Правилата за мониторинг и контрол определят точните механизми запроследяване и измерване постигането на целите на конкретните общинскиполитики и ефективността в хода на тяхната реализация. Правилата за оценкадефинират методите за: оценка на процеса по планиране и изпълнение наобщинските политики; оценка на резултатите – степента на постигане наочакваните резултати от провежданите политики; оценка на въздействието отобщинските политики, както и чистия ефект от изпълнението на конкретнистратегически и планови документи.
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1. ИЗПОЛЗВАНИ ДЕФИНИЦИИ

ПОЛИТИКАВ настоящия документ „политика” се използва като общ термин за дейностите,осъществявани от органа на местната власт.
ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕНастоящият документ разглежда общинските „политики за устойчиво развитие“като система от принципи и действия, ориентирани към постигане на определеницели, с помощта на определени средства в определено време, които серазработват на общинско ниво. Общинските политики за устойчиво развитие серазработват под формата на стратегически и планови документи, чиятореализация се обезпечава от програми или планове за действие.Разработването и прилагането на общински политики за устойчиво развитие есложен и многоаспектен процес, който преминава през след основни етапа(фиг.1):А) Стратегическо планиране - вникване и анализиране на проблемаБ) Разработване на политиката и програмата/планът на действие за нейната
реализация - формулиране и избор на решенияВ) Прилагане на политиката- осъществяване на решениятаГ) Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решениятаД) Оценка – оценка на постигането на поставените цели

Фигура1Етапи на разработването и прилагането на политики
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На практика процесът на разработване и прилагане на местните политикипредполага, че процеса на стратегическо планиране, рядко започва от нулата и четой по-скоро е един непрекъснат цикъл на пре/оценка, анализ, разработване иприлагане, като началните импулси могат да произтичат от различни източницив различни моменти: държавните органи, гражданското общество, други външнифактори – човешки или природни, могат да действат като катализатори зазапочване или насочване на даден проект.Често процесът се основава на данни или информация, получени по време наприлагането, мониторинга или последващата оценка на минали политики. В тазивръзка настоящите правила се отнасят именно за последните три фази:
 Прилагане на политиката - осъществяване на решенията

„Прилагането“ на политики за устойчиво развитие  е активен процес наобосновани и планирани административни действия, насочени към постиганетона крайните цели на стратегическото планиране. Чрез прилагането се създававъзможност за претворяване на новата политика (актуализация на стратегическиили планов документ)
 Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решенията

„Мониторингът“ се разглежда като процес на систематично и непрекъснатосъбиране и анализ на информация за хода на реализацията на политиката ипостигането на поставените цели и очаквани резултати. Получената информациясе използва за целите на управлението – осъществяване на контрол и вземане науправленски решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяванена реализацията на съответната политика или програма.
 Оценка – оценка на постигането на поставените

„Оценката“ представлява преценка на общинските политики от гледна точка натехните резултати и въздействие, както и на потребностите, чиетоудовлетворяване се цели с тях.
Основната цел на мониторинга е да контролира ефикасността на
административния процес, а чрез оценката се предоставя информация за
ефективността и устойчивостта на дадена политика.

2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБХВАТ НА „РАМКОВИЯ ДОКУМЕНТ“

Настоящите правила за мониторинг, контрол и последваща оценка наобщинските политики за устойчиво развитие са предназначени да подпомагатобщинска администрация Попово при организирането, провеждането и прегледана оценките на въздействието на общинските политики за устойчиво развитие,които се реализират чрез конкретни стратегии/програми и планове,
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функциониращи на територията на община Попово. В тази връзка настоящитеправила са насочени към разработване на мониторингови задачи и подходящинструментариум, с който да се извършва наблюдението на изпълнението напланове, стратегии и програми, както и план за осъществяването на мониторинг,в който са определени отговорниците за отделните задачи, честотата наизвършването им, източниците на информация, структурата и съдържанието надокладите за оценка.Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинскитеполитики за устойчиво развитие имат обхват на общинско ниво.
Основните политики от местно значение и от компетенциите на местната
власт са:

 Икономика и общинска собственост;
 Местни данъци и такси;
 Местно развитие;
 Административно-териториално устройство;
 Благоустройство, инфраструктура и транспорт;
 Образование;
 Здравеопазване и социални дейности;
 Околна среда и води;
 Аграрна политика;
 Култура, спорт, туризъм;
 Обществен ред.В рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване ипровеждане на политики в община Попово” община Попово към моментаразработва следните стратегии и планове, които ще бъдат с действие до 2020 г.:
 Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020 г.;
 Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните партньорства вобщина Попово за периода 2014 – 2020 г.;
 Общинска програма за опазване на околната среда и управление наотпадъците за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.79от Закон за опазване на околната среда;
 Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово запериода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.19 от Закона закултурното наследство.Към настоящия момент община Попово има разработени различни публичниполитики, разписани в действащите планове, програми и стратегии:
 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово2014 – 2020 г.
 Общински план за развитие на община Попово 2014 – 2020 г.
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 СТРАТЕГИЯ за управление на общинска собственост на Община Попово(2012-2015 г.)
 СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги в община Попово за периода2011-2015 година
 ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Попово за периода2009 – 2014 година
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за превенции на рисковото поведение средподрастващите и промоция на здравеПриети са от Общинския съвет и наредби, които регламентират изпълнението наконкретни местни политики:
 НАРЕДБА № 1 за опазване на обществения ред
 НАРЕДБА за управление на отпадъците в община Попово
 НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Попово
 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията наобщина Попово
 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и ценина услуги на територията на община Попово
 НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на община Попово
 НАРЕДБА за дейността на Звено "Заведение за социални услуги"
 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне,заздравяване или премахване на строежи или части от тях на териториятана Община Попово"
 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинскоимущество
 НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията наОбщина Попово
 НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Попово
 НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане напроекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг
 НАРЕДБА за разполагане и премахване на преместваеми обекти затърговия и други обслужващи дейности
 НАРЕДБА за определяне на базисните цени при отдаване под наем наобщинско имущество
 НАРЕДБА за гробищни паркове и погребално-обредната дейност натериторията на община Попово
 НАРЕДБА за публично-частни партньорства на община Попово
 НАРЕДБА за стопанисване, управление и предоставяне за ползване наобщински пасища и мери на територията на Община Поповоза публично-частни партньорства на община Попово
 НАРЕДБА за управление на горските територии, собственост на общинаПопово
 НАРЕДБА за условията и реда за упражняване на правата на собственост наОбщина Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за
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участието на Общината в граждански дружества и в сдружения снестопанска цел
 НАРЕДБА за определяне, предоставяне, поддържане и използване наприлежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в поземлениимоти, отредени по действащ план за жилищно или комплекснозастрояване
 НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, занастаняване под наем и разпореждане с общински жилища
 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне,заздравяване или премахване на строежи или части от тях на териториятана Община Попово
 НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетнапрогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово
 НАРЕДБА за организация на движението в урбанизираната територия нагр. Попово по улиците, вело и пeшеходните алеи и прилежащите имвътрешно-квартални пространства.

ЧАСТ II.
НАЛИЧНИ МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИ

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Попово 2014
– 2020 г.Към момента Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на градПопово 2014 – 2020 г. е в процес на разработка и все още не е приет. Мястото наИПГВР, които се отнася само за територията на града в системата от основнистратегически документи е от съществено значение. Това се дължи наразбирането, че през новия програмен период 2014 – 2020 г., градовете ще бъдат„двигателите“ на устойчивото регионално развитие.

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол и оценка:СъгласноМетодическите насоки за разработване на ИПГВР, той ще съдържа детайлноразписанима разписан механизъм за мониторинг, контрол и оценка.
Общински план за развитие на община Попово 2014 – 2020 г.

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: има наличен механизъм замониторинг и контрол, разписан в новия план за развитие на община Попово. За
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целите на наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативнитеизисквания и стандарти, която включва формите и начините за събиране наинформация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение иорганизацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата надокладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес нанаблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участваткметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинскатаадминистрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори,неправителствените организации, представителите на гражданското общество вобщината. Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвениредовни Годишни доклади, които съдържат информация за: общите условиязаизпълнение на ОПР и в частност промените в социално-икономическитеусловияи политиките за развитие на регионално и местно ниво; постигнатиянапредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа наиндикаторите за наблюдение; действията, предприети от Община Попово иОбщински съвет –Попово, с цел осигуряване на ефективност и ефикасност приизпълнението на Общинския план за развитие; заключения и предложения заподобряване на резултатите от наблюдението; Годишните доклади занаблюдението наизпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне намеждинната и последваща оценка.
Оценка:Междинната оценка ще се извърши не по-късно от 4 години от началотона периода на действие на ОПР и ще включва: оценка на първоначалнитерезултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответнитецели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводии препоръки за актуализация на съответния документ. На база на междиннатаоценка е възможно да се инициира актуализация на ОПР, за да се направятнеобходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се осигуриреализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на актуалнитенужди на района.Последващата оценка ще се извърши не по-късно от една година след изтичане напериода на действие на общинския план за развитие. Последващата оценкавключва: оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта нарезултатите; оценка на общото въздействие; оценка наефективността иефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относнопровеждането на политиката за регионално развитие.

СТРАТЕГИЯ
за управление на общинска собственост на Община Попово (2012-2015 г.)

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: няма разписан механизъм замониторинг и контрол.
Оценка: няма конкретно разписан механизъм за оценка.
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СТРАТЕГИЯ
за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г.

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: има наличен механизъм замониторинг и контрол. Общинската стратегия е приета в съответствие сОбластната стратегия за развитие на социалните услуги в област Търговище 2011– 2015 г., за чиито мониторинг и оценка е създаден Областен съвет за социалновключване и подкрепа (ОССВП) към Областна администрация Търговище.Създадено е и Звено за мониторинг и оценка като оперативна структура врамките на ОССВП. Ръководи се от директора на РДСП-Търговище и работи впартньорство/в мрежа с Дирекции „Социално подпомагане“ и общините. ОбщинаПопово разработва, приема и изпълнява годишен план за действие, който сеобсъжда и приема от Общински съвет. Общината осъществява годишенмониторинг и оценка на изпълнението на Общинската стратегия и плана задействие, като прави оценка на качеството и ефективността на предоставянитеуслуги, мерки и дейности
Оценка:Община Попово, съвместно с Регионална дирекция „Социалноподпомагане“ (РДСП) и Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) прави междинниоценки на потребностите на уязвимите групи. В края на всяка календарна годинавнася в Областния съвет за развитие Анализ (Междинна оценка) за изпълнениена Общинската стратегия и годишния план, както и план за действие заследващата календарна година.

ПРОГРАМА
за опазване на околната среда на община Попово за периода 2009 – 2014 г.

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: има наличен механизъм замониторинг и контрол. В структурата на Община Попово като орган наизпълнителната власт, пряко ангажирана с дейностите по опазване на околнатасреда е Дирекция „Екология, транспорт и местно развитие”. Към Общински съвет– Попово като орган на местното самоуправление, е създадена Постоянна комисия“Строителство, архитектура, благоустрояване, инфраструктура и опазване наоколната среда”. На заседания комисията разглежда представените материалиили докладни записки и приема становища, по въпроси свързани с опазване наоколната среда, които се представят на Заседание на Общинския съвет. Важначаст от системата за мониторинг и контрол заема и общинският консултативенекологичен съвет под ръководството на кмета на общината, в който ще влизат инеправителствените организации.
Оценка: Има разписан механизъм за оценка.
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ПРОГРАМА
за превенции на рисковото поведение сред подрастващите и промоция на

здраве

Наличие на механизъм за мониторинг и контрол: няма разписан механизъм замониторинг и контрол.
Оценка: няма конкретно разписан механизъм за оценка.
ЧАСТ III.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОНИТОРИНГА, КОНТРОЛА И
ОЦЕНКАТА НА ПОЛИТИКИ

1. Същност на мониторинга, контрола и оценката

Мониторингът на общинските политики за устойчиво развитие е инструмент надоброто управление. Той е неразделна част от процеса на вземане на решение иуправление на цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване наобществените политики и програми.Мониторингът се свързва с една от значимите управленски функции – оценката иконтрола при планиране и управление на програми и проекти. Той представлявасистемно наблюдение на даден процес, с цел фиксиране на съответствие илинесъответствие на резултатите с първоначално планираните.Мониторингът на общински програми и проекти е насочен също към повишаванеравнището на информационно обслужване на управлението и към подобряванена качеството и ефективността в партньорството между общинскатаадминистрация и структурите на гражданското общество. Основната му цел е даосигурява надеждна обратна информация за състоянието на наблюдаванияобект/субект с оглед формиране на правилни управленски решения.Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентния орган и неговияекип, както и на главните заинтересовани страни, ранна информация занапредъка или липсата на напредък – по постигането на резултатите.По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни заежедневния процес по прилагането на конкретна политика, като напредъкът къмтекущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определятевентуалните необходими корективни действия.
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Оценката е дейност, с която се прави опит да се прецени систематично иобективно напредъкът по пътя към даден краен резултат и неговото постигане.На практика чрез нея могат да се покажат последиците от миналите и настоящитеинициативи, да се разясни изборът на политики, да се информираткомпетентните органи за разходите и ползите, свързани с различните варианти,както и да се зададе нова рамка за обсъжданията по актуалните проблеми.Основната цел на оценката е да спомага за разработката и високото качество напубличните политики, като по този начин създава възможности за определяне наприоритетите, за подпомагане на ефикасното разпределение на ресурсите и заотчитане на резултатите.
Мониторингът и оценката на общинските политики създават и гарантират:

 Ефективност и ефикасност на политиките и изграждането на
стратегическа визия - институциите постигат резултати, адекватни наобществените нужди, като наличните ресурси се използват по най-добрия начин.Лидерите и обществеността изграждат широка и дългосрочна перспектива задобро управление и развитие.
 Подобрение на качеството на изпълнението на публичните политики,постиганите резултати, създаваните продукти и предоставяните услуги.Подобрява се и се развива капацитетът на всички институции, организации итехните мрежи, ангажирани с реализацията на политиките.
 Отчетност – отговорите на въпроса до каква степен политиките постигатсвоите цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси, какви саобществените въздействия. Отчетността дава възможност на всичкизаинтересовани страни – социално-икономически партньори - да преценяватстепента, в която техните интереси са защитени.
 Отговорност на управлението - публичният сектор прави публичнирезултатите от упражняването на своите правомощия, взема мерки приразминавания между планирани и получени резултати, поема отговорност загрешки и некомпетентност.
 Прозрачност на управленските процеси - информацията за процедуритеи отговорните институции са достъпни за заинтересованите страни иобществеността, каналите за комуникация между заинтересованите страни ипубличните власти са отворени.
 Механизми за гражданско участие – активните граждани получаватвъзможност да участват във вземането на решения за реализацията напубличните политики или необходимостта от тяхната промяна.
 Съгласие – общественият дебат позволява съгласуване на различниинтереси и постигане на съгласие и подкрепа за реализацията на публичнитеполитики. В процеса на мониторинга и оценяването на публичните политикизаинтересованите страни получават възможност за влияние върху тях, коетоводи до мобилизация и координация на обществените действия на различнитезаинтересовани страни.
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Резултатите от мониторинга и оценките подпомагат разработването на мерки иинструменти за развитие на местните политики. Мониторингът може да евътрешен, външен, или “смесен” - когато се използва външен мониторинг, за да сепроверят резултатите от вътрешен мониторинг.
Вътрешният мониторинг се извършва от служителите в съответнатаадминистрация. При него се акцентира върху разпределението на наличнитересурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите,спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата,предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както ивърху установяването на действителния напредък в прилагането на определенаполитика (стратегия, програма, проект) в дадена област.Вътрешният мониторинг трябва да е ежедневна дейност на експертите,определени от компетентния орган, осъществяващ прилагането.
Външният мониторинг се възлага от компетентния орган на външни засъответната администрация експерти. Той създава допълнителна сигурност поотношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността приоценката на междинните и крайните резултати. Специално внимание се обръщана точното съответствие с приетите правила и на ефективното усвояване нафинансовите средства.Подобно на мониторинга оценката може да се извърши от вътрешни или
външни експерти. Изборът между вътрешното осъществяване на тази дейност ивъзлагането й на външни оценители се обуславя от редица фактори. Главнаопределяща роля обикновено играят общата цел на провежданата оценка,сроковете за осъществяването й и наличните ресурси. На практика оценкитечесто съдържат елементи и от двата вида.Сред сравнителните предимства на вътрешната оценка са следните:
 пряко спомага за усвояването и усъвършенстването на знания и умения врамките на администрацията;
 активизира наличните вътрешни знания;
 улеснява директната обратна информация, която се използва припланирането на нови инициативи;
 може да се осъществява винаги, когато финансовите ресурси саограничени.Сравнителните предимства на външната оценка са следните:
 чрез нея се увеличава достоверността на оценъчната дейност като сезасилва независимостта, обективността и прозрачността на процеса;
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 оптимизира се използването на ограничените човешки ресурси, като сеприбягва до експертни знания и умения, с каквито администрацията неразполага.
2. Компоненти на мониторинга

Настоящите правила са изградени на база следните основни компоненти:
1. Очаквани резултатиУспешното и ефективно осъществяване на дейностите по мониторинг наизпълнението се извършва на база прецизно дефиниране на очакванитерезултати от изпълнението на конкретна политика за развитие. Органътотговорен за изпълнението на съответната политика следи и контролира, още наетап планиране, да дефинира ясно желания ефект – очакваната промяна всоциално-икономическото състояние на територията (вкл. преки и косвениефекти), в резултат на реализацията на конкретните дейности по изпълнение наполитиките за развитие.
2. Ключови индикатори за мониторингЗа проследяването на напредъка по изпълнението на конкретната политика ипостигането на дефинираните очаквани резултати се разработва система заизмерване на изпълнението въз основа на набор от ключови показатели.Заинтересованите страни (социални партньори, представители на местниябизнес, неправителствени организации, браншови организации и др.) битрябвало да участват в избора на показатели. Индикаторите следва да бъдат:

 ясно определени;
 възможно най-опростени;
 ограничени на брой;
 количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (заизмерване на динамичната устойчивост чрез оценка на нагласите иповедението);
 основаващи се на детайлизирани данни;
 определени с участието на заинтересованите страни.

3. Източници на информация, методи и периодичност на събиране на
информацияИзборът на надеждни и добре анализирани индикатори следва да се основава наразнообразни източници. Системата за мониторинг на изпълнението следва дапредоставя достатъчно изчерпателна информация относно конкретнитеизточници на информация за проследяване на определените ключови
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индикатори, методите за събиране на информация, както и периодичност насъбиране на информация за всеки един от дефинираните индикатори.Източниците на информация следва да бъдат достоверни и да предоставятдостатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване наизпълнението на конкретни дейности и постигане на дефинираните резултати.Събирането на данни и анализите трябва да се планират предварително. Въввъзможно най-голяма степен следва да се разчита на наличните източници, тъйкато те най-лесно могат да бъдат включени в процеса. Главнотопредизвикателство при мониторинга е да се събере, съхрани и използваинформация, която служи за оценка на различни нива. В крайна сметка,мониторингът трябва да бъде многофункционален, така че информацията,генерирана на едно ниво, да бъде полезна и на други равнища.
4. Субекти на мониторинга и отговорностиМониторингът следва да дава изчерпателна информация относно субектите намониторинга – органите/звената в съответната администрация, отговорни заорганизацията на процеса по наблюдение на изпълнението, както и ясно дадефинира конкретните отговорности, свързани с планирането, подготовката,събирането и анализ на информация и отчитането на предприетите мерки занаблюдение.
5. Предназначение на резултатите от проведения мониторингЧрез мониторинга на изпълнението на органа, отговорен за реализацията наконкретната политика се предоставя достъп до подходяща и своевременнаинформация за цялостния напредък към постигане на резултатите отприлагането. Резултатите от мониторинга включват констатации, изводи,препоръки и поуки, извлечени от опита. Препоръките могат да бъдат използваниза подобряване на процеса на вземане на информирани решения иусъвършенстване на цялостния процес по прилагане на политиката.
3. Обекти и субекти на мониторинга

Обекти на мониторингаМониторингът и наблюдението на прилагането на местни политики се отнасят доследните ключови аспекти на оценяваните политики:
 икономичност на извършваните дейности по прилагане на оценяваната

политика или програма от съответният орган или звено в рамките на
администрацията, в съответствие с добрите административни принципи
и управленски практики;
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 ефикасност на използването на финансовите, човешките, техническите и
други ресурси, включително оценяване на мерките за изпълнение на
мониторинга и прилаганите процедури за преодоляване на констатирани
недостатъци;

 ефективност по отношение постигането на целите на политиката, а също
и оценка на действителните резултати и въздействия в сравнение с
очакваните.

Субекти на мониторингаСубектите на мониторинга на изпълнението на местните политики за развитиеса:
 Кметът на общината;
 Общински съвет;
 Представители на общинска администрация и съответните звена (отдели,

дирекции), пряко отговорни за прилагането на оценяваната политика;
 Представители на специализирани звена за извършване на вътрешен

мониторинг и контрол на дейностите по изпълнение на местните
политики за развитие;

 Представители на местното население и структури на гражданското
общество, бизнеса и др. в качеството им на заинтересовани страни;

 Външни организации/оценители – в случаите, когато провеждането на
мониторинг и оценка на изпълнението се възлага на независими експертни
екипи.

4. Принципи за мониторинг и оценка на местните политики
за устойчиво развитие

Процесът на провеждане на мониторинг и наблюдение на изпълнението наконкретни политики за устойчиво развитие трябва да се  реализира приспазването на следните основни принципи:
 Всеобхватност на обектите на мониторинг;
 Откритост и прозрачност;
 Независимост и безпристрастност;
 Взаимен контрол, взаимоинформираност, координация и взаимопомощ вдействията на субектите на вътрешния мониторинг;
 Яснота на правилата за провеждане на мониторинг;
 Партньорство и взаимодействие с всички заинтересовани страни.
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5. Подход за формиране на индикатори

Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията отдадена интервенция. В етапа на изпълнение на конкретната общинска политика(план/програма) доброто количествено измерване служи като основа заосъществяване на ефективен мониторинг и оценка на постигнатите резултати идава ясна представа на общината относно какво трябва да се постигне ототделните проекти.Изборът на индикатори трябва да бъде съобразен с целите наполитиката/програмата. Обикновено се разграничават три йерархичноструктурирани цели – общи, конкретни и оперативни. Индикаторите трябва дабъдат верифицирани спрямо целта, която се предполага, че обслужват, т.е.индикаторите трябва да позволяват да се измери до каква степен една политика ебила правилно изпълнена и нейните цели са постигнати.Следва да се има предвид, че при определени обстоятелства даден индикаторможе да не е удачен избор за измерване на определена специфична цел, и трябвада се видоизмени.Съществува връзка между нивото на целите, които се наблюдават и типа наиндикаторите, които се използват:
 Индикаторите за ресурси предоставят информация относно финансовите,човешките, материалните, организационните или регулаторните средства,необходими за изпълнението на политиката/програмата.
 Индикаторите за продукти се отнасят до продуктите, които се очаква дабъдат произведени (или услугите, които трябва да се предоставят) чрезреализацията на политиката/програмата.
 Индикаторите за резултатите отразяват непосредствените влияния напрограмата върху целевите групи, бенефициентите, преките адресати наполитиката/програмата.
 Индикаторите за въздействие се отнасят към по-широките последици отполитиката/програмата извън прякото и непосредствено влияние върхуцелевите групи. Те включват например средносрочни въздействия върху:

a) преките адресати или бенефициенти;
б) хора или организации, към които политиката/програмата не е
пряко насочена;
в) непредвидени въздействия.
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 Индикаторите за контекст са валидни за цялата територия, населениеили по-големи обществени групи без да се прави разграничение междутези, които са били обхванати от политиката/програмата и тези, които неса били достигнати от нея.
В системата от индикатори за мониторинг и оценка, разработена в
настоящия документ са използвани всички гореизброени видове
индикатори, което ще гарантира ефективността от прилагането на
правилата.При формулирането на индикаторите е използван принципа SMART, т.е.индикаторите са:
 Specific – специфични – Индикаторите имат ясна дефиниция;
 Measurable - измерими – Индикаторите са насочени към желано бъдещосъстояние и са количествено определени, така че позволяват измерване;
 Achievable– постижими – Доколко е възможно заложените стойности дабъдат постигнати;
 Relevant– релевантни – Индикаторите са пряко свързани с целите наполитиката, секторната стратегия/програма;
 Timely – обвързани с време - Индикаторите са свързани с дефиниранавремева рамка.Във фазата на „прилагане“ на общинските политики са идентифицирани важнимоменти, които са ключови за изпълнението на всеки един стратегически, плановили програмен документ. С настоящата система от индикатори ще бъдепреценена приложимостта на съответните план, стратегия, програма,вкл.секторна стратегия/програма, нейната съгласуваност с други документи иполитики от по-високо ниво, както и релевантността й с местните потребности ипроблеми. Оценката показва до каква степен тя е ефективна, ефикасна,въздействаща и публично приемлива. Не на последно място ще се придобиепълна картина на финансовата обезпеченост на съответния план, стратегия,програма или секторна стратегия/ програма, използваното допълващофинансиране и отчетност. По безспорен начин ще има налична яснота за това вкаква степен вложените ресурси за изпълнението на конкретни проекти, мерки иинициативи дават добавена стойност и получените крайни резултати саустойчиви във времето.

Настоящите Правила имат за задача да идентифицират промените, до които
е довело изпълнението на съответната стратегия, план, програма,
вкл.секторна стратегия/програма.
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Чрез настоящия „рамков документ“ се извършва:

 оценка на процеса по планиране и изпълнение на общинските
политики;

 оценка на резултатите – степента на постигане на очакваните
резултати от провежданите политики;

 оценка на въздействието от общинските политики, както и чистият
ефект от изпълнението на конкретни стратегически планови
документи.

ЧАСТ IV.
ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

1. Източници на информацияМониторингът и оценката на политиките предполагат създаване на базиснаизходна ситуация, в сравнение с която да се установяват промените и да сеизмерва постигнатият напредък. В тази връзка трябва да се определят и събератизходни данни, чрез които да се опише проблемът или ситуацията и които да салесни за събиране.
За целта могат да бъдат използвани следните източници на информация
(документи), които са разработени и се съхраняват в общината:

 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;
 Отчети за изпълнението на конкретната политика;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по конкретнатаполитика;
 Решения на Общински съвет по отношение на конкретната политика;
 Заповед на кмета на общината за сформиране на работна/и група/и заизготвяне на съответната стратегия/програма;
 Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинскиясъвет, на които са обсъждани конкретна политика и са присъствалипредставители на заинтересованите страни;
 Препоръки на експерти в общинската администрация;
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 Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет;
 Справки за изпълнението на общинския бюджет;
 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние наобщината за периода на оценката на конкретна политика;
 Справки за състоянието и качеството на околната среда в общината запериода на оценката на конкретна политика;
 Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;
 Разписани правила, процедури, механизми от СФУК;
 Справки за изготвени и изпълнени проекти по конкретна политика;
 Годишна програма за управление и годишен отчет за дейността накмета;
 Справка за числеността на персонала и структурата на общинскатаадминистрация.

Освен описаните източници на информация може да се ползват и други
документи, съществуващи в общината и полезни за установяване на
актуалното състояние.
По въпроси, за които не са налични доказателства или информация, за
нуждите на оценката може да се провеждат и интервюта със служители
в администрацията, за да се набави необходимата информация.

2. Акцент на мониторингаМониторингът се осъществява чрез проследяване на непосредствените резултатии измерване на приноса им за очакваните крайни резултати чрез оценка напромените спрямо първоначалните (изходните) условия.При мониторинг се разглежда кое протича добре и кое - не, дали има напредъккъм постигане на планираните резултати (като се използват показатели запостигане), изготвят се отчети и се правят препоръки, които трябва да бъдатпоследвани от решения и действия.Акцентира се върху оценката или на прилагането, или на резултатите.Чрез мониторинга на прилагането се предоставя информация по въпросите наадминистративната дейност, прилагането и управлението, като се работи запреодоляването на проблеми като слабо управление и липса на отчетност.Чрез мониторинга на крайните/непосредствените резултати се предоставяинформация относно по-широките въпроси на ефективността, възприятието запромяна сред заинтересованите страни, съветите/диалога във връзка с
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политиките и тяхната координация, подхода към дейностите по прилагането иразходването на ресурси.
Настоящият „рамков документ“акцентира върху непосредствените и
крайните резултати. По-големият обем информация за резултатите, за
сметка на по-малкото подробности относно прилагането, създава
възможност за известно припокриване с функцията последваща оценка. По
тази причина в настоящия рамков документ е разработена обща система за
мониторинг, контрол и последваща оценка на общинските политики за
устойчиво развитие.

3. Структура на правилата за мониторинг, контрол и оценка

При разработването на настоящия „рамков документ“ са взети под вниманиеследните показатели за процеса по планиране, програмиране, управление,ресурсно осигуряване, наблюдение, контрол и оценка на изпълнението настратегиите, плановете и програмите, вкл. и секторните стратегии/програми запровеждане на общинските политики за развитие:
1. Единство на стратегическия/ планов документ;
2. Адекватност и уместност на съответния стратегическия/планов

документ;
3. Приложимост на стратегическия/планов документ;
4. Общо въздействие на стратегическия/планов документ;
5. Ефективност и ефикасност на политиките;
6. Финансово управление;
7. Откритост, прозрачност и публичност;
8. Мониторинг и отчетност;
9. Устойчивост.Към всеки от изброените показатели са разработени индикатори, източници наинформация и скала за оценка. Скалата е 4-степенна (нула, една, две и три точки)с подробни указания с какви документи се доказва постигането на даденатаоценка в общината.Настоящите правила за мониторинг, контрол и оценка са приложими за всичкистратегически и планови документи, включително и за основния стратегическидокумент на общинско ниво – Общински план за развитие на община Попово,които общината разработва съгласно изискванията на ЗРР. По тази причина,наред с описаните в рамките на настоящия документ правила за мониторинг иоценка на показателите, представителите на местната власт следва да реализирати дейностите по наблюдение, задължителните оценки на изпълнението на ОПР,предвидени в Закона за регионално развитие и Правилника за прилагане наЗакона за регионално развитие.
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4. Създаване на работна група за мониторинг, контрол и
оценкаРаботната група се състои от експерти, които имат пряко отношение или саангажирани с политиката, която се оценява, и които имат известнипредварителни познания за функцията оценка. Възможно е работната група давключва членове, които не принадлежат към администрацията, норъководителят й трябва да е представител на община Попово.Различните членове на работната група могат да играят различни роли. Някои, взависимост от експертните си познания и умения или от професионалния си опити образование, могат да съсредоточат усилията си върху такива аспекти катоосигуряване на данни за мониторинга, анализ и потвърждаване на резултатите отоценката.В началото работната група може да трансформира по-общи проблеми нанаблюдаваната политика в оперативни въпроси. Впоследствие групата ръководии насочва дейността по оценката, за да се гарантира, че екипът по оценката ще яизвърши и ще изготви доклад за оценка в съответствие с изискванията. В периодаслед оценката нейната роля може да е свързана с разпространението напрепоръките или с дейности за подреждането им по важност или реализиранетоим, както и за изготвяне на план за действие.

Сформиране на работни групи за наблюдение и оценка на стратегическите и
планови документиЗа изпълнението на всяка стратегия/план/програма, трябва да бъде сформиранаработна група за наблюдение и оценка на заложените конкретни индикатори всъответния документ и годишния му план за изпълнение.

4.1. Работна група за наблюдение и оценка на ОПРОрган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Попово,съгласно чл. 89 от ППЗРР е Общинският съвет на Община Попово. В процеса нанаблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието назаинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица, приспазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност приизпълнението на Общинския план за развитие.Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския планразвитие:
1) осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори

за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите
за местно развитие;
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2) координация на дейностите по наблюдението между централните и
местните органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи,
организации и юридически лица на основата на принципа за партньорство;

3) осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и
правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните
помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда и
насърчаването на равните възможности и социалното включване;

4) обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за
развитие;

5) осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните
структури, участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за
развитие и на Общинския план за развитие;

6) разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване
ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на
проблеми и пропуски;

7) определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да
се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.Кметът на Община Попово организира наблюдението на изпълнението наОбщинския план за развитие. За целта той определя Работна група занаблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. Кметът определя конкретниясъстав на Групата със своя заповед, като представителите на ОбС в групата сеопределят на заседание на Съвета.

Състав на Работната група:
 заместник-кмет на Общината;
 двама общински специалисти;
 трима общински съветника;
 трима представители на НПО;
 трима представители на бизнеса и/или на браншови организации.Към Групата за наблюдение на изпълнението на ОПР могат да се привличатексперти по регионално или местно развитие. Експертите, участващи визвършването на оценки на документите за стратегическо планиране нарегионалното и местното развитие трябва да отговарят на редица изисквания,посочени в чл. 83 от ППЗРР.При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитиеизискват писмени доказателства за установяване на съответствието сизискванията на ал. 1 и за липсата на конфликт на интереси от кандидатите.
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Основните задължения на Групата за наблюдение и оценка са:

 Разглеждане и утвърждаване на индикаторите за наблюдение наизпълнението на плана;
 Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък визпълнението на Плана;
 Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента напостигане на целите;
 Разглеждане на резултатите от междинната оценка;
 Разглеждане на предложения за преразпределение на средствата позаложените мерки;
 Изказване на предложения за изменение на Плана с цел неговотоподобряване.
 Съставяне на годишен доклад за изпълнение на ОПР.

4.2. Работни групи за наблюдение и оценка на останалите
стратегически и планови документиРаботните групи за наблюдение и оценка на стратегическите и плановидокументи, имащи за цел да подпомогнат реализирането на заложените в ОПРцели, се формират от:

 Представители на гражданския сектор (НПО, бизнес и др.) – един илидвама;
 Представители на ОбС – един или двама
 Експерти от Дирекциите, чийто функции съответстват на сектора, в койтосе изпълнява стратегията. В следващата таблица е представеносъответствието между стратегическите документи и функции надирекциите на общинската администрация:
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Таблица1 Съответствието между действащите стратегическите1 документи
(вкл. тези, които се разработват по проекта) и функции на дирекциите на

общинската администрация

Стратегически
и програмни

документи

Д-я Обща
администр

ация

Д-я
Образова

ние и
култура

Д-я
Териториалн
о и селищно
устройство

Д-я Екология,
транспорт и

местно
развитие

Д-я
Финансово-
стопански
дейности и

управление на
собтвеността

Д-я
Меснти

данъци и
такси

Интегриран
план за градско
възстановяван
е и развитие на
град Попово
2014 – 2020 г.

Общински план
за развитие
2014-2020

СТРАТЕГИЯ за
управление на
общинска
собственост на
Община Попово
(2012-2015 г.)

СТРАТЕГИЯ за
развитие на
социалните
услуги в
община Попово
за периода
2011-2015
година

ПРОГРАМА за
опазване на
околната среда
на община
Попово за

1Съгласно проведен Функционален анализ на общинска администрация Попово по Проект“Община Попово – ефективно функционираща администрация в изпълнение на принципите задобро управление”
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Стратегически
и програмни

документи

Д-я Обща
администр

ация

Д-я
Образова

ние и
култура

Д-я
Териториалн
о и селищно
устройство

Д-я Екология,
транспорт и

местно
развитие

Д-я
Финансово-
стопански
дейности и

управление на
собтвеността

Д-я
Меснти

данъци и
такси

периода 2009 –
2014 година

ОБЩИНСКА
ПРОГРАМА за
превенции на
рисковото
поведение сред
подрастващите
и промоция на
здраве

Антикорупцион
на стратегия на
община Попово
за периода
2014 – 2020 г.

Стратегия за
насърчаване и
развитие на
публично-
частните
партньорства в
община Попово
за периода
2014 – 2020 г.

Общинска
програма за
опазване на
околната среда
и управление
на отпадъците
за периода
2014 – 2020 г.

Стратегия за
опазване на
културното
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Стратегически
и програмни

документи

Д-я Обща
администр

ация

Д-я
Образова

ние и
култура

Д-я
Териториалн
о и селищно
устройство

Д-я Екология,
транспорт и

местно
развитие

Д-я
Финансово-
стопански
дейности и

управление на
собтвеността

Д-я
Меснти

данъци и
такси

наследство на
община Попово
за периода
2014 – 2020 г.

Легенда:

Основна
функция

Спомагателна
функцияЗа изпълнението всеки стратегически и планов документ се създава работнагрупа, включваща горепосочените представители, като основните членове саекспертите от общинската администрация и на Дирекциите, съгласноразпределението на функциите в Таблица 1. Работните групи могат да бъдат всъстав около 7 членове. Работните групи се определят със Заповед на Кмета наобщина Попово за всеки стратегически или планов документ.

Функциите на всяка от Работните групи за наблюдение и оценка на
изпълнението на стратегическите и планови документи:

1) осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори
за наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите;

2) координация на дейностите по наблюдението между местната власт и
заинтересованите страни на основата на принципа за партньорство;

3) съставяне на доклад за наблюдението на стратегическия/планов
документ;

4) даване на предложения за повишаване ефективността на процеса на
наблюдение, в случай на установяване на проблеми и пропуски;

5) предложение и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и
публичност относно постигнатите резултати от наблюдението, с цел да
се гарантира прозрачност при изпълнението на документите за
стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Основните задължения на Групата за наблюдение и оценка са:
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 Извършване на периодичен преглед на постигнатия напредък визпълнението на стратегическия/планов документ;
 Разглеждане на резултатите от изпълнението на мерките и степента напостигане на целите;
 Представяне на годишни доклади за изпълнението пред ОбС-Попово.
5. Набавяне на необходимата информация за оценка на

общинските политики за устойчиво развитиеОценката по изпълнението на съответната стратегия/програма се основава наразработената методика, където към индикаторите са посочени и нужнитедокументи. Във всеки стратегически или планов документ има заложениконкретни индикатори, които трябва да се отчетат преди стартирането насъщинската оценка по настоящия „рамков документ“.Членовете на работната група имат задачата да съберат информация подефинираните в методиката индикатори, като за целта следва да получатсъдействие от страна на ръководителите на звена в общинска администрация.Конкретните стъпки на работната група за мониторинг и оценка настратегически/планов документ са:
 уточняване от къде и как ще бъде набавена необходимата информация, койи кога ще я представи на работната група;
 при необходимост от набавяне на допълнителна информация, работнатагрупа определя кой и как ще набавя тази информация;обобщаване на данните за стратегическия/планов документ във формуляра замониторинг и оценка (Приложение 1 към настоящия документ).
6. Съставяне на доклад

След като резултатите от оценка на Показателите и съответните индикаторите сеобобщят във формуляра за мониторинг и оценка се изготвя ДОКЛАД, който имаследната структура:
І. Въведение

ІІ. Методика

ІІІ. Основни компоненти на оценката:
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1. Оценка на Показател: Единство на стратегическия/планов документ;

2. Оценка на Показател: Адекватност и уместност на съответния
стратегически/планов документ;

3. Оценка на Показател: Приложимост на стратегическия/планов
документ;

4. Оценка на Показател: Общо въздействие на стратегическия/планов
документ;

5. Оценка на Показател: Ефективност и ефикасност на политиките;

6. Оценка на Показател: Финансово управление;

7. Оценка на Показател: Откритост, прозрачност и публичност;

8. Оценка на Показател: Мониторинг и отчетност;

9. Оценка на Показател: Устойчивост.

ІV. Заключения

V. Препоръки

VІ. Приложения
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ЧАСТ V.
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

1. Индикатори за мониторинг и оценка

За целите на мониторинга и оценката на политиките за устойчиво развитие наобщина Попово е разработена система от индикатори по всеки от горепосоченитепоказатели, както следва:
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Таблица2 Показатели, индикатори и оценки

Показател Основни индикатори Максимална
оценка на

индикатор

Максимална
оценка на

показателя1. Единство на
съответния

стратегически
/планов

документ

П1/И 1: Разработен е в съответствие с визията за развитие на общината/областта 3 9
П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е разработен в съответствие собщоприетите изисквания и съдържа основните елементи на такъв документ(аналитична част, стратегическа част, план за действие, план за разпределение наресурсите, система за контрол и мониторинг на изпълнението, мерки за публичност надокумента)

3

П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е разработен при прилагане напринципа на партньорство с представители на гражданския сектор 32. Адекватност и
уместност на
съответния

стратегически
/планов

документ

П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво 3 15
П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни оценки 3
П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов документ 3
П2/И 4:Релевантност на съответния стратегически/планов документ с приложиматанормативна уредба 3

П2/И 5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка, отчитане иактуализиране на съответния стратегически/планов документ 3

3. Приложимост
на съответния
стратегически

/планов
документ

П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите цели 3 24
П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния стратегически/планов документ поприоритети 3

П3/И 3: Оценка на изпълнението на съответния стратегически/планов документ 3
П3/И 4: Съответствие между установените потребности в аналитичната част надокумента и заложените мерки 3
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Показател Основни индикатори Максимална
оценка на

индикатор

Максимална
оценка на

показателя

П3/И 5: Отразеност на местните приоритети в съответния стратегически/плановдокумент 3

П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата територия на общината 3
П3/И 7:Предсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджет на съответниястратегически/планов документ 3

П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на съответния стратегически/планов документ 3

4. Общо
въздействие

на съответния
стратегически

/планов
документ

П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхуикономическото развитие на общината 33 84

П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху социалноторазвитие на общината 24

П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върху опазванетона околната среда в общината 27

5. Ефективност и
ефикасност на

политиките

П5/И 1: Постигнатите резултати от изпълнението на съответниястратегически/планов документ водят до постигане на поставените цели в него 3 6

П5/И 2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел усъвършенстване насъответния стратегически/планов документ 3

6. Финансово
управление

П6/И 1: Всички общински разходи са планирани и осигурени с бюджетни кредити 3 9
П6/И 2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на съответниястратегически/планов документ 3

П6/И 3: Въведени са системи за финансово управление и контрол (СФУК) 3
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Показател Основни индикатори Максимална
оценка на

индикатор

Максимална
оценка на

показателя7. Откритост,
прозрачност и

публичност

П7/И 1: Дейността на Общинския съвет по отношение на съответниястратегически/планов документ е открита и прозрачна за гражданите 3 12

П7/И 2: Въведена е ясна процедура за достъп до обществена информация засъответния стратегически/планов документ 3

П7/И 3: Съществува достъпна информация за годишните отчети за напредъка посъответния стратегически/планов документ, регистър/и за подготвените и изпълненипроекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени обществени поръчки, търговеи конкурси по нея
3

П7/И 4: Съществуват практики за публично обсъждане на съответниястратегически/планов документ, както и на политики, насоки за развитие, мерки,дейности, проекти и инициативи в нейният обхват 3

8. Мониторинг и
отчетност

П8/И 1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на съответниястратегически/планов документ 3 12

П8/И 2: Налична и достъпна информация за текущи и приключени проекти наобщината по съответния стратегически/планов документ 3

П8/И 3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно. 3
П8/И 4: Активност на гражданите при провеждане на публични обсъждания насъответния стратегически/планов документ 3

9. Устойчивост П9/И 1: Устойчивост на съответния стратегически/планов документ 3 9
П9/И 2: Прилагане на принципите на равенство между половете и отсъствие надискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда 3
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Показател Основни индикатори Максимална
оценка на

индикатор

Максимална
оценка на

показателя

П9/И 3: Институционален и административен капацитет 3

Максимална оценка за всички показатели: 180

Всеки един от стратегическите и планови документи, в които са отразени местните политики за устойчиво развитие,включително секторните стратегически документи, може да бъде оценяван по описаните индикатори.
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2. Начин на отчитане на индикаторите за мониторинг и оценка

2.1. Показател 1:Единство на съответния
стратегически/планов документ

 Описание на Показател 1:Съгласно Методология за стратегическо планиране, в управленската практика наРепублика България се използват дългосрочни, средносрочни и краткосрочнидокументи за стратегическо планиране. Дългосрочните документи са със срок наизпълнение над 10 години, средносрочните документи са със срок на изпълнениеот 3 до 9 години, а краткосрочните са със срок на изпълнение от 1 до 3 години.Съгласно посочената Методология, основните видове стратегически документиса:
 Стратегия
 Политика
 Програма
 План
 КонцепцияОбщинският план за развитие е основен стратегически документ на общинскониво и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината.Целите и приоритети, заложени в плана трябва да са в съответствие с областнатастратегия за развитие. Секторните стратегически и планови документи наобщинско ниво имат за цел подпомагане изпълнението на ОПР. Общинатаразработва конкретни политики и програми, насочени към приоритетни областиза развитие на общината – стратегически документи и програми за подпомагане иразвитие на конкретни области от основните политики, залегнали в ОПР. В тазивръзка, те трябва да кореспондират изцяло с целите и приоритетите на ОПР.Необходимо е направените промени в стратегиите и плановете на една сфера дабъдат отразени по съответния начин и в плановете на другите сфери инаправления.Всеки един от стратегическите и планови документи действа, излизайки отобщата стратегия и политика на общината, а всеки конкретен план е част отплана на цялата административно-териториална единица. Всички стратегии ипланове, създадени в общината, са обща взаимосвързана система, целяща дапостигне единната насока (визия, приоритети, цели) за развитие.
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2.1.1. Индикатор П1/И1:Разработен е в съответствие с единната насока на
развитие на общината/областтаИндикаторът отчита до каква степен съответният стратегически или плановдокумент отчита връзката си с единната насока (визия, приоритети, цели) заразвитие на общината/областта (за ОПР) и в каква степен заложените в негодействия ще допринесат за достигане на планираните цели.

Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П1/И1

Източници на
информация

0 не съответства на единната насока  на развитие
на общината/областта (за ОПР)

 Отчети за
изпълнението на
съответната
стратегия/програма;

 Отчети за
изпълнение на Общинския
план за развитие;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по
съответната
стратегия/програма;

 Решения на
Общински съвет по
отношение на
съответната
стратегия/програма

1 съответства на единната насока на развитие на
общината/областта (за ОПР) по отношение на
един приоритет или цел

2 съответства на единната насока на развитие на
общината/областта (за ОПР) и това е видно от
проведените публични обсъждания при нейното
периодично отчитане и изпълнените проекти и
инициативи по нея

3 съответства на единната насока на развитие на
общината/областта (за ОПР) 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 съответния
стратегически или планов документ в контекста
на общата визия за местно и устойчиво развитие.

2.1.2. Индикатор П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е
разработен в съответствие с общоприетите изисквания и съдържа
основните елементи на такъв документ (аналитична част,
стратегическа част, план за действие, план за разпределение на ресурсите,
система за контрол и мониторинг на изпълнението, мерки за публичност
на документа)За качеството на стратегическите и плановите документи говори тяхнотосъдържание, обхват на проблематиката, приложимостта и изпълнимостта. В тазивръзка, всеки един стратегически и планов документ, за да бъде идентифициранкато такъв, трябва да съдържа определени задължителни елементи, подредени влогическа последователност и даващи в максимална степен нужната информация,така че да е възможно да се направят качествени анализи и да се формират
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конкретни действия от ползвателите на документите (местната и държавнатаадминистрация, бизнеса, потенциални инвеститори, гражданите, НПО и др.).Индикаторът отчита дали документът е структуриран и съдържа общоприетитезадължителни елементи.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П1/И 2

Източници на
информация

0 не съдържа основните елементи на такъв
документ

 Извлечение от
съдържанието на
документа;

 Справка с
използваните методики
или указания или правила
за разработване на
съответния документ;

 Протоколи от
заседания на работни
групи по разписването на
документа

1 има само аналитична част, стратегическа част и
план за действие

2 има само аналитична част, стратегическа част,
план за действие и план за разпределение на
ресурсите

3 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

2.1.3. Индикатор П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е
разработен при прилагане на принципа на партньорство с представители
на гражданския секторПартньорството с всички заинтересовани страни (местната и държавнатаадминистрация, бизнеса, потенциални инвеститори, гражданите, НПО и др.) приразработването на стратегическите и планови документи, оценката на технитенужди и очаквания е задължително. В тази връзка индикаторът отчита далидокументът е разработен в партньорство и дали са взети предвид проблемите иочакванията на заинтересованите страни.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П1/И 3

Източници на информация

0 документът не е разработен с участието
на всички заинтересовани страни и в
партньорство с гражданския сектор

 Заповед на кмета на
общината за сформиране на
работна/ни група/и за
изготвяне на съответния
документ;

 Протоколи от заседания

1 при разработването на документа са взети
предвид изказани мнения на представители
на гражданския сектор
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П1/И 3

Източници на информация

2 при разработването на документа са взети
предвид изказани мнения на представители
на гражданския сектор и всички
заинтересовани страни

на работната/те група/и за
изготвяне на съответния
документ;

 Резултати от проведени
допитвания до гражданите на
общината;

 Резултати от проведени
анкетни проучвания;

 Протоколи от заседания
на постоянните комисии на
Общинския съвет, на който е
съответният документ и са
присъствали представители на
заинтересованите страни

3 Документът е разработен с участието на
всички заинтересовани страни и в
партньорство с гражданския сектор.
Сформирана/и е/са работна/и група/и и
представителите на гражданския сектор и
всички заинтересовани страни са
участвали активно в подготовката на
аналитичната част, стратегическите
насоки за развитие и плана за действие.

2.2. Показател 2:Адекватност и уместност на
съответния стратегически/планов документ

 Описание на Показател 2:Показател 2 показва съответствието и степента, целесъобразността иуместността на стратегическите и планови документи с:
 опита и поуките от предишни стратегии и програми;
 основните проблеми и нужди на общината;
 анализа на потенциала и перспективните тенденции (SWOT-анализа);
 приоритетите на стратегии, планове и политики на по-високо ниво;
 политическата, икономическата и социалната среда, в която сеосъществява съответната стратегия/план/програма.

2.2.1. Индикатор П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо нивоИндикаторът има за цел да покаже дали е осигурено съответствието насъответния стратегически/планов документ със стратегиите, плановете иполитиките от по-високо ниво. Отчита и наличната последователност иопределеност.• ОПР – Областна стратегия за развитие – Регионален план за развитие• Секторната стратегия/план - ОПР
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 1

Източници на
информация

0 не съответства на стратегиите, плановете и
политиките от по-високо ниво

 Отчети за
изпълнението на
съответната
стратегия/
програма;

 Отчети за
изпълнение на
Общинския план за
развитие;

 Справки за
реализирани проекти
и инициативи по
съответната
стратегия/
програма;

 Решения на
Общински съвет по
отношение на
съответната
стратегия/
програма

1 в документа са споменати стратегиите, плановете и
политиките от по-високо ниво, но не е направена
логическа връзка с тях

2 съответства на стратегиите, плановете и
политиките от по-високо ниво, и това е видно от
планираните мерки за нейното изпълнение,
респективно финансовия план и източниците на
финансиране

3 Съответства на стратегиите, плановете и
политиките от по-високо ниво. Съдържащите се в
него мерки са последователни и обвързани със
съответните съществуващи областни/общински
политики. Във финансовата рамка на документа има
разписани конкретни източници за финансиране на
всяка мярка от плана за действие. В осъществените
проекти по съответния стратегически или планов
документ е направен анализ и връзката на техните
цели и задачи със секторни стратегии, програми и
политики от по-високо ниво.

2.2.2. Индикатор П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от
предишни оценкиИндикаторът показва съответствието на целите на стратегическия или плановдокумент с опита и поуките от предходни стратегии/програми. Показва същовзети ли са под внимание препоръките от предишни оценки, ако са правенитакива; има ли направени промени в съответния документ в резултат напрепоръки от оценки; ефекта от въведените промени.Индикаторът измерва степента на отчетените резултатите от изпълнението напредходни стратегически и планови документи, препоръките от предишниоценки на документа и работещи ли са направените промени.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 2

Източници на
информация
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 2

Източници на
информация

0 целите на стратегическия или планов документ
не съответстват на опита и поуките от
предходни стратегии/програми, не са взети
предвид препоръките от предишни оценки и не е
правена актуализация на документа

 Междинни или
окончателни оценки на
стратегическия или
планов документ;

 Отчети за
изпълнение на
стратегическия или
планов документ;

 Резултати от
проведени проучвания за
нуждата от промяна в
стратегическия или
планов документ;

 Решения на
Общински съвет за
изменение и допълнение на
стратегическия или
планов документ;

 Препоръки на
експерти в общинската
администрация;

 Препоръки за
актуализация от
държавен орган или
областна администрация

1 При формулиране на целите на стратегическия
или планов документ са взети предвид поуките
от изготвянето и изпълнението на предходни
стратегии/програми. Не са правени предишни
оценки на стратегическия или планов документ
и поради тази причина не са отчетени в него
евентуални препоръки.

2 Целите на стратегическия или планов документ
съответстват на опита и поуките от предходни
стратегии/програми, взети са предвид
препоръките от предишни оценки и е направена
актуализация на стратегическия или планов
документ. Няма обратна връзка и измерване на
ефекта от въведените промени в
стратегическия или планов документ

3 Целите на стратегическия или планов документ
съответстват на опита и поуките от предходни
стратегии/програми, взети са предвид
препоръките от предишни оценки и е направена
актуализация на стратегическия или планов
документ. Направена е обратна връзка и
измерване на ефекта от въведените промени в
стратегическия или планов документ.

2.2.3. Индикатор П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов
документИндикаторът показва дали има съгласуваност на стратегическите цели надокумента и продължават ли те да бъдат уместни спрямо националните иевропейските политики и приоритети и промените в социално-икономическияконтекст.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 3

Източници на
информация

0 Стратегическите цели са съгласувани помежду си, но не
са уместни спрямо настоящите национални и европейски
политики и приоритети, и промените в социално-
икономическия контекст. Документът следва да бъде
актуализиран, като се отчетат новите реалности.

 Междинни
или окончателни
оценки на
стратегическия
или планов
документ;

 Отчети за
изпълнение на
стратегическия
или планов
документ;

 Справки за
реализирани
проекти и
инициативи по
съответната
стратегия/
програма/ план;

 Решения
на Общински
съвет за
изменение и
допълнение на
стратегическия
или планов
документ;

1 Стратегическите цели 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 и актуализация е в процес на подготовка.

2 Стратегическите цели 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 не разполага с
разписани механизми за отчетност и актуализация.

3 Стратегическите цели 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. Когато
междинните оценки на документа са отчели отклонения
в актуалността на стратегическите цели са предприети
действия за неговата актуализация. Документът
разполага с разписани механизми за отчетност и
актуализация.

2.2.4. Индикатор П2/И 4: Релевантност на съответния
стратегически/планов документ с приложимата нормативна уредбаИндикаторът показва наличието на връзка на съответния стратегически/плановдокумент с приложимата национална нормативна база.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на

индикатор П2/И 4

Източници на информация
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 4

Източници на информация

0 не е отчетена спецификата на
приложимата нормативна уредба

 Протоколи от заседания на
работните групи за подготовка на
съответния документ

 Междинни или окончателни
оценки на стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов документ;

 Справки за реализирани проекти и
инициативи по съответната
стратегия/ програма/ план;

 Решения на Общински съвет за
изменение и допълнение на
стратегическия или планов документ;

 Становища на областната
администрация по законосъобразността
на решения на Общинския съвет,
свързани с изпълнение на съответния
документ

1 отчетена е спецификата само на
приложимата нормативна уредба
по отношение на стратегическото
планиране и регионалното развитие

2 отчетена е приложимата
нормативна уредба по отношение
на стратегическото планиране,
регионалното развитие и
спецификата на сектора

3 Отчетена е приложимата
нормативна уредба по отношение
на стратегическото планиране,
регионалното развитие и
спецификата на сектора.
Документът е съобразен и със
спецификата на европейската
правна рамка за сектора.

2.2.5. Индикатор П2/И 5: Уместност на мерките или системата за
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране на съответния
стратегически/планов документИндикаторът има за цел да анализира описаните в съответниястратегически/планов документ мерки или система за нейното наблюдение,оценка, отчитане и актуализиране. Отчита също наличието в съответниястратегически/планов документ времеви периоди за нейното наблюдение,оценка, отчитане и актуализиране.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 5

Източници на
информация

0 Няма разписани мерки или система за
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
Не са описани и периодите, в които общината и
отговорните за нейното изпълнение следва да

 Извадки от
съдържанието на
съответния документ
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П2/И 5

Източници на
информация

предприемат действия по наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране.

 Текущи доклади на
групи/ комисии,
извършващи мониторинг
на изпълнението на
съответния документ

 Междинни или
окончателни оценки на
стратегическия или
планов документ;

 Отчети за
изпълнение на
стратегическия или
планов документ;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по
съответната
стратегия/програма/план;

1 Няма разписани мерки или система за
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
Описани са времевите периоди, в които
общината и отговорните за изпълнението
следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.

2 Има разписани мерки или система за
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
Не са фиксирани конкретни периоди, в които
общината и отговорните за изпълнението
следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.

3 Подробно са разписани мерки или система за
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.
Има фиксирани конкретни периоди, в които
общината и отговорните за изпълнението
следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.

2.3. Показател 3:Приложимост на съответния
стратегически/ планов документ

 Описание на Показател 3:Показател 3 изследва приложимостта на съответния стратегически или плановдокумент.
2.3.1. Индикатор П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите целиИндикаторът изследва уместността на индикаторите, чрез които се измерватколичествено общите, специфичните и оперативните цели на съответниястратегически/планов документ и процедурите за събиране на данни. Проверяваналичността на изходни и целеви стойности на индикаторите и валидността назададените целеви количествени стойности в съответния документ.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 1

Източници на информация

0 не разполага със система от индикатори за
отчитане на напредъка

 Извадки от
съдържанието на
съответния документ

 Текущи доклади на
групи/комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението
на съответния документ

 Междинни или
окончателни оценки на
стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение
на стратегическия или
планов документ;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по съответната
стратегия/програма/план;

1 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 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 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.

2.3.2. Индикатор П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния
стратегически/планов документ по приоритетиИндикаторът отчита напредъка по изпълнението настратегията/програмата/плана. Изследват се броят проекти, реализирани врамките на плана за действие на съответния стратегически/планов документ.Други проекти, реализирани извън установеният план за действие на съответниястратегически/планов документ, но в съответствие с него, които допринасят запостигане на целите и задачите. Броят други инициативи, реализирани в рамкитена съответния стратегически/планов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на

индикатор П3/И 2

Източници на информация

0 Няма разписан план за действие с конкретни
проекти, мерки и инициативи. Не са
изпълнявани проекти и инициативи.

 Извадки от
съдържанието на
съответния документ
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 2

Източници на информация

1 Изпълнени са до 29% от предвидените
проекти. Няма реализирани проекти и други
инициативи извън установения план за
действие, които допринасят за постигане на
целите и задачите.

 Текущи доклади на
групи/комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението
на съответния документ

 Междинни или
окончателни оценки на
стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение
на стратегическия или
планов документ;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по съответната
стратегия/програма/план;

2 Изпълнени са между 30% до 59% от
предвидените проекти. Има реализирани до 5
проекта извън установения план за действие,
които допринасят за постигане на целите и
задачите. Няма осъществени други
инициативи в рамките на съответния
документ.

3 Изпълнени са над 60% от предвидените
проекти. Има реализирани над 5 проекта
извън установения план за действие, които
допринасят за постигане на целите и
задачите. Има осъществени още 3 други
инициативи в рамките на съответния
документ.

2.3.3. Индикатор П3/И3: Оценка на изпълнението на съответния
стратегически/планов документИндикаторът отчита степента на постигнатите резултати, изследвайкизаложените и постигнати индикатори.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 3

Източници на информация

0 Няма разписани индикатори за изпълнение с
описание на относителната им тежест. Не
са постигнати никакви резултати.

 Извадки от
съдържанието на съответния
документ

 Текущи доклади на
групи/комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението на
съответния документ

 Междинни или

1 Постигнатите резултати от
осъществяването на стратегическия или
планов документ съответстват до 29% от
индикативната стойност на
индикаторите за изпълнение.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 3

Източници на информация

2 Постигнатите резултати от
осъществяването на стратегическия или
планов документ съответстват на 30% до
59% от индикативната стойност на
индикаторите за изпълнение.

окончателни оценки на
стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов
документ;

 Справки за реализирани
проекти и инициативи по
съответната
стратегия/програма/ план;

3 Постигнатите резултати от
осъществяването на стратегическия или
планов документ съответстват на  повече
от 60% от индикативната стойност на
индикаторите за изпълнение.

2.3.4. Индикатор П3/И 4: Съответствие между установените
потребности в аналитичната част на документа и заложените меркиИндикаторът отчита връзката между изведените проблеми и потребности изаложените мерки.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 4

Източници на информация

0 Установените потребности в
аналитичната част не намират
отражение в планираните мерки за
реализиране.

 Извадки от съдържанието на
съответния документ;

 Текущи доклади на групи/
комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на съответния
документ;

 Междинни или окончателни
оценки на стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов
документ;

 Справки за реализирани
проекти и инициативи по
съответната
стратегия/програма/план;

1 Има идентифицирани потребности, но
те не намират отражение в плана за
действие.

2 Има идентифицирани потребности и
те частично са отразени в плана за
действие и конкретни проекти.

3 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.
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2.3.5. Индикатор П3/И 5: Отразеност на местните приоритети в
съответния стратегически/планов документИндикаторът отчита до каква степен приоритетите и проблемите на местнатаобщност намират отражение в съответния стратегически или планов документпод формата на конкретни цели, мерки за интервенции, проекти и инициативи.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 5

Източници на информация

0 Не са отразени местните приоритети и
те не намират изражение в конкретни
цели, мерки за интервенции, проекти и
инициативи.

 Извадки от съдържанието
на съответния документ;

 Текущи доклади на
групи/комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението на
съответния документ;

 Междинни или окончателни
оценки на стратегическия или
планов документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов
документ;

 Справки за реализирани
проекти и инициативи по
съответната
стратегия/програма/план;

1 Местните приоритети са
идентифицирани и описани, но те не
намират изражение в конкретните
цели, мерки за интервенции, проекти и
инициативи.

2 Местните приоритети са
идентифицирани и описани и намират
изражение в конкретните цели на
документа.

3 Местните приоритети са
идентифицирани и описани и намират
изражение в конкретните цели, мерки,
проекти и инициативи на документа.

2.3.6. Индикатор П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по
цялата територия на общинатаИндикаторът отчита дали предвидените в стратегически/планов документ меркиза интервенции са разпределени равномерно на територията на общината или сасъсредоточени в общинския център.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 6

Източници на информация

0 Няма разписани конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи.

 Извадки от съдържанието на
съответния документ;

 Текущи доклади на
групи/комисии, извършващи

1 Планираните конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи,
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 6

Източници на информация

обхващат само общинския център. мониторинг на изпълнението на
съответния документ;

 Междинни или окончателни
оценки на стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов документ;

 Справки за реализирани проекти
и инициативи по съответната
стратегия/програма/план и
постигнатите резултати

2 Планираните конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи
обхващат общинския център и само
по-големите съставни кметства.

3 Планираните конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи,
обхващат цялата общинска
територия - общинския център и
всички съставни кметства.

2.3.7. Индикатор П3/И 7: Предсказуемост на многогодишната финансова
рамка и бюджет на съответния стратегически/планов документИндикаторът отчита финансовата обезпеченост на съответниястратегически/планов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 7

Източници на информация

0 Няма разписан финансов план на
конкретните мерки за интервенции,
проекти и инициативи. В съответния
стратегически/планов документ няма
разписани конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи.

 Извадки от
съдържанието на съответния
документ;

 Междинни или
окончателни оценки на
стратегическия или планов
документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов
документ;

 Решения на Общинския
съвет за приемане на общинския
бюджет за годината преди
годината на отчитане на
индикатора;

1 Има разписан план за действие с конкретни
мерки за интервенции, проекти и
инициативи, но те не са финансово
остойностени.

2 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 съответния
стратегически/планов документ или на
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 7

Източници на информация

конкретни проекти/инициативи по него, но
в хода на неговото касово изпълнение не са
платени.

 Справки за изпълнението
на общинския бюджет за
годината преди годината на
отчитане на индикатора;

 Справки за реализирани
проекти и инициативи по
съответната
стратегия/програма/план и
техните резултати

3 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 съответния
стратегически/планов документ или на
конкретни проекти/инициативи по него.

2.3.8. Индикатор П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на
съответния стратегически/планов документИндикаторът отчита наличието и изпълнението на времевия график насъответния стратегически/планов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 8

Източници на информация

0 Няма разписан времеви график за
изпълнение на конкретните мерки за
интервенции, проекти и инициативи.
Няма разписани конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи.

 Извадки от съдържанието
на съответния документ

 Междинни или окончателни
оценки на стратегическия или
планов документ;

 Отчети за изпълнение на
стратегическия или планов
документ;

 Решения на Общинския
съвет за приемане на общинския
бюджет за годината преди
годината на отчитане на
индикатора;

 Справки за изпълнението на
общинския бюджет за годината
преди годината на отчитане на

1 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
отчитането на индикатора.

2 Има разписан времеви график за
изпълнение на конкретните мерки за
интервенции, проекти и инициативи,
който се спазва.

3 Има разписан времеви график за
изпълнение на конкретните мерки за
интервенции, проекти и инициативи,
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П3/И 8

Източници на информация

който стриктно се спазва. Постоянно се
следи за неговото спазване и при
отклонения се предприемат
съответните действия за преодоляване
на забавянето.

индикатора;

 Справки за реализирани
проекти и инициативи по
съответната
стратегия/програма/план и
постигнатите резултати

2.4. Показател 4:Общо въздействие на съответния
стратегически/планов документ

 Описание на Показател 4:Показател 4 съдържа четири основни индикатора:
 П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхуикономическото развитие на общината
 П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхусоциалното развитие на общината
 П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхуопазването на околната среда в общината.За отчитането на основните индикатори са разработени допълнителнииндикатори към всеки от тях, като по този начин се извършва подробнотоизследване на въздействието на стратегическите и планови документи върхуикономическото и социално развитие на общината и опазването на околнатасреда.

2.4.1. Индикатор П4/И 1: Въздействие на съответния
стратегически/планов документ върху икономическото развитие на
общинатаИндикаторът отчита степента на въздействие на  съответниястратегически/планов документ върху икономическото развитие на общината.Той съдържа 11 въпроса, като за отчитането му се използва общата оценка отвсички въпроси.
Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са:
 Извадки от съдържанието на съответния документ;
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 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на изпълнениетона съответния документ;
 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов документ;
 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответната стратегия/програма/ план;
 Справки от НСИ за икономическото състояние на общината за периода намониторинга и оценката.
 Индикатор П4/И 1.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху жизнеспособността на
съществуващите производствени предприятия посредством:
 забравяне или намаляване на достъпа до важни местни ресурси, използвани

като суровини за производство;
 повишаване на разходите за добиване на тези местни ресурси;
 увеличаване транспортните разходи за суровини/продукция;
 нарастване на разходите за ликвидиране на отпадъци/емисии към въздух,

води?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.1

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможното разширяване
на производството, посредством ограничаване на земеползването или поставяне на
ограничения върху фоновото замърсяване?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.2

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху съществуващата
транспортна инфраструктура и планираните подобрения?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.3

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не
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 Индикатор П4/И 1.4: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху наличността на
работници с редки умения и биха ли предизвикали недостиг на местно ниво на
такива работници?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.4

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху изграждането и
поддръжката на инфраструктурата, необходима за икономическо развитие?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.5

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще възпрепятстват ли капитални инвестиции в промишлеността,
селското стопанство и туризма?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.6

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.7: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще ограничат ли наличността и използването на земеделски земи за
отглеждане на нови култури, увеличаване на площите за съществуващи култури и
въвеждането на нови земеделски техники?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.7

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.8: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите на
общината да привлича туристи?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.8

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
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3 не
 Индикатор П4/И 1.9: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите на
общината да оползотворява природните си ресурси, например гори, води, лечебни
растения и да подпомага икономическото си развитие?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.9

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.10: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки в
стратегическия или планов документ; да се предвидят мерки или да се приложат
мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателното въздействие върху
потенциалните възможности за икономическото развитие?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.10

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 1.11: Имат ли някои от предвидените мерки в стратегическия
или планов документ въздействие извън границите на общината?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 1.11

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

2.4.2. Индикатор П4/И 2: Въздействие на съответния
стратегически/планов документ върху социалното развитие на общинатаИндикаторът отчита степента на въздействие на  съответниястратегически/планов документ върху социалното развитие на общината. Тойсъдържа 8 въпроса, като за отчитането му се използва общата оценка от всичкивъпроси.
Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са:
 Извадки от съдържанието на съответния документ;
 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на изпълнениетона съответния документ;
 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов документ;
 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ;
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 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответнатастратегия/програма/план;
 Справки от НСИ за състоянието на социалната сфера в общината за периода намониторинга и оценката.
 Индикатор П4/И 2.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов

документ ще окажат ли положително въздействие върху някоя или всички от
следните групи: възрастните хора и пенсионерите, хора с увреждания, деца и
младежи?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.1

0 не
1 по-скоро не
2 по-скоро да
3 да

 Индикатор П4/И 2.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите и
условията за образование и обучение, достъп за всички граждани?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.2

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 2.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху местата за отдих и
почивка (обществени пространства, зелени зони и др.)?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.3

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 2.4: Комулативният ефект от всички мерки в стратегическия
или планов документ в еднаква степен ли ще се отрази на всички населени места в
общината или е насочен предимно към общинския център?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.4

0 не
1 по-скоро не
2 по-скоро да
3 да

 Индикатор П4/И 2.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли положително въздействие върху етническите малцинства
в общината?
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Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.5

0 не
1 по-скоро не
2 по-скоро да
3 да

 Индикатор П4/И 2.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху етническите малцинства
в общината?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.6

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 2.7: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки в
стратегическия или планов документ?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.7

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 2.8: Очаква ли се някои от предвидените мерки в стратегическия
или планов документ да имат въздействие извън границите на общината?
Обсъждани ли са тези мерки с потенциално засегнатите общини?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 2.8

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

2.4.3. Индикатор П4/И 3: Въздействие на съответния
стратегически/планов документ върху опазването на околната среда в
общинатаИндикаторът отчита степента на въздействие на  съответниястратегически/планов документ върху околната среда в общината. Той съдържа 9въпроса, като за отчитането му се използва общата оценка от всички въпроси.
Източниците на информация за всеки от допълнителните индикатори са:
 Извадки от съдържанието на съответния документ;
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 Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на изпълнениетона съответния документ;
 Междинни или окончателни оценки на стратегическия или планов документ;
 Отчети за изпълнение на стратегическия или планов документ;
 Справки за реализирани проекти и инициативи по съответнатастратегия/програма/план;
 Справки за състоянието и качеството на околната среда в общината за периодана мониторинга и оценката.
 Индикатор П4/И 3.1: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху компонентите на
околната среда (води, почви, атмосфера, природни ресурси, биологично разнообразие)
и протичащите в тях естествени процеси?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.1

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.2: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху съществуващите (или
предложени) защитени територии?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.2

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.3: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху редки или застрашени
видове?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.3

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.4: Комулативният ефект от всички мерки в стратегическия
или планов документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху качеството на
околната среда и човешкото здраве?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.4

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не



ПР
ОЕ
КТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и
партньорствоприразработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на

Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативнапрограма „Административен
капацитет”, съ-финансирана от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд 58

3 не
 Индикатор П4/И 3.5: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов

документ ще окажат ли отрицателно въздействие върху възможностите за отдих,
туризъм и рекреация (паркове, зелени площи, специализирана инфраструктура)?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.5

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.6: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще доведат ли до повишаване използването на възстановими природни
ресурси като: дървесина, гъби, диви плодове и лечебни растения; повърхностни и
подпочвени води; земеделски земи?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.6

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.7: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще намалят ли възможностите за устойчиво и равноправно използване
на природните ресурси (така че всички социални групи да имат достъп до тях и
скоростта на тяхното използване да не надвишава скоростта на естественото им
възпроизводство)?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.7

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

 Индикатор П4/И 3.8: Някои от предвидените мерки в стратегическия или планов
документ ще окажат ли въздействие за подобряване качеството на околната среда
и решаването на съществуващи екологични проблеми в общината (например
намаляване на замърсявания, повишаване на енергийната ефективност, изграждане
на възобновяеми енергийни източници, опазване на биоразнообразието, намаляване
на ерозията и др.)?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.8

0 не
1 по-скоро не
2 по-скоро да
3 да
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 Индикатор П4/И 3.9: Очаква ли се някои от предвидените мерки в стратегическия
или планов документ да имат въздействие върху околната среда (например влошено
качество на въздуха, замърсяване на почви, повърхностни и подпочвени води, др.)
извън границите на общината? Обсъждали ли сте тези мерки с потенциално
засегнатите общини?

Скала за оценка Критерии за оценка на индикатор П4/И 3.9

0 да
1 по-скоро да
2 по-скоро не
3 не

2.5. Показател 5:Ефективност и ефикасност на
политиките

 Описание на Показател 5:Показателят има за цел да провери:
 Резултатите отговарят ли на цели, по които е постигнат общественконсенсус.
 Постигната ли е максималната възможна полза при определените наличниресурси.
 Системите за управление на изпълнението спомагат ли за оценка иповишаване на ефикасността и ефектите от нейното осъществяване.
 Редовно ли се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението.

2.5.1. Индикатор П5/И1:Постигнатите резултати от изпълнението на
съответния стратегически/планов документ водят до постигане на
поставените цели в негоИндикаторът отчита какъв процент от заложените проекти за реализация вгодишния план (програма) на съответния стратегически/планов документ (имасе предвид годината, предхождаща оценката) съответстват на времевия график затяхното планирано изпълнение и постигнатите резултати отговорят напоставените цели.Индикаторът показва доколко процесът на планиране е реалистичен иориентиран към постигане на заложените цели. Това е и индикатор за волята иамбицията на общинското ръководство за водене на последователна ипредсказуема политика на развитие, формулирана в консенсус с местните жители.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П5/И1

Източници на информация

0 няма приет план (програма) или няма
реализирани проекти от годишния план
(програма)

 Годишен план (програма)
за изпълнение

 Отчети за изпълнението
на годишния план(програма);

 Доклади за оценка на
изпълнението на съответния
документ;

 Текущи доклади на групи/
комисии, извършващи
мониторинг на изпълнението на
съответния документ

1 до 30% от планираните проекти са
започнати и/или изпълнени през
разглежданата година

2 от 31% до 65% от планираните проекти са
започнати и/или изпълнени през
разглежданата година

3 над 65% от планираните проекти са
започнати и/или изпълнени през
разглежданата година

2.5.2. Индикатор П5/И2:Налични системи за контрол и наблюдение с цел
усъвършенстване на съответния стратегически/планов документИндикаторът отчита какъв процент от изпълняваните проекти, мерки иинициативи по стратегическия или планов документ са обхванати от система законтрол и наблюдение.Индикаторът показва в каква степен ръководството на общината следиедновременно за вложените ресурси в изпълняваните проекти, мерки иинициативи, така че непрекъснато да подобрява ефективността и ефикасносттана съответните политики.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П5/И2

Източници на информация

0 няма въведени системи  Процедури за контрол и наблюдение
изпълнението на проекти, мерки и
инициативи;

 Инструкции за прилагане на
процедурите;

 Протоколи и текущи доклади на
групи/комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на съответния документ;

 Междинни или окончателни оценки на

1 до 50% от изпълняваните
проекти, мерки и инициативи
са обхванати от система за
контрол и наблюдение

2 от 51% до 80% от
изпълняваните проекти,
мерки и инициативи са
обхванати от система за
контрол и наблюдение и са
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П5/И2

Източници на информация

предприети коригиращи
действия

съответния документ;

 Отчети за изпълнение на съответния
документ;

 Експертни препоръки за подобряване на
съответния документ;

 Справки за реализирани проекти и
инициативи по съответния документ.

3 над 80% от изпълняваните
проекти, мерки и инициативи
са обхванати от система за
контрол и наблюдение и са
предприети коригиращи
действия за подобряване

2.6. Показател 6:Финансово управление

 Описание на Показател 6:При формирането и изпълнението на местни публични секторни политикитрябва да се отчита връзката разходи – ползи. Местните власти следва да търсятфискална еквивалентност – публичните услуги да се предоставят на такава цена,колкото данъци и такси са склонни да платят потребителите и ползите отпубличните блага да съвпадат с разходите им. Следи се за целесъобразност прифинансовото управление на стратегическия или планов документ. Подготвят семногогодишен финансов план с широко обществено обсъждане. Местната властизползва механизмите и възможностите за допълващо финансиране на мерки,проекти и инициативи по секторната стратегия/програма. В тази връзканастоящият показател има цел да провери дали финансовото управление е добро.
2.6.1. Индикатор П6/И1:Всички общински разходи са планирани и осигурени
с бюджетни кредитиИндикаторът отчита дела на просрочените задължения (над 60 дни отвъзникване на задължението за плащане) от общия бюджет на общината към 31декември на последната отчетена година за проекти по стратегическия илипланов документ.Индикаторът показва доколко общинското ръководство спазва строга фискалнадисциплина по отношение разходването на публични финанси за проекти постратегическия или планов документ и генерира бюджетни дефицити от това.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на

индикатор П6/И1

Източници на информация
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П6/И1

Източници на информация

0 над 31% е делът на неразплатените
задължения по проекти, част от съответния
стратегически или планов документ

 Месечни отчети за
касовото изпълнение на
бюджета на общината

 Текущи справки за
неразплатени разходи по
проекти, част от
съответния документ;

 Изпълнителни
листове за влезли в сила
съдебни решения, относно
задължения по проекти, част
от съответния документ

1 от 16% до 30% е делът на неразплатените
задължения по проекти, част от съответния
стратегически или планов документ

2 от 1% до 15% е делът на неразплатените
задължения по проекти, част от съответния
стратегически или планов документ

3 няма неразплатени задължения по проекти,
част от съответния стратегически или
планов документ

2.6.2. Индикатор П6/И2:Използване на допълващо финансиране за
изпълнение на съответния стратегически/планов документИндикаторът отчита дела на допълващото финансиране при изпълнението напреките разходи по стратегическия или планов документ за последната отчетенагодина.Индикаторът показва доколко се търси допълващо финансиране по различниоперативни, правителствени и други донорски програми от общинскоторъководство, за осъществяването на проекти и мерки от стратегическия илипланов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П6/И2

Източници на
информация

0 не се използва допълващо финансиране за
осъществяване на проектите по съответния
стратегически или планов документ

 Месечни отчети за
касовото изпълнение на
бюджета на общината

 Текущи справки за
неразплатени разходи по
проекти, част от
съответния документ;

 Справки за
реализираните проекти по
стратегическия или планов

1 от 1% до 15% е делът на допълващото
финансиране на проектите, част
отсъответния стратегически или планов
документ

2 от 15% до 30% е делът на допълващото
финансиране на проектите, част
отсъответния стратегически или планов
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П6/И2

Източници на
информация

документ документ и източниците за
тяхното финансиране

3 над 31% е делът на допълващото финансиране
на проектите, част от съответния
стратегически или планов документ

2.6.3. Индикатор П6/И3:Въведени са системи за финансово управление и
контрол (СФУК)Индикаторът отчита процента от задължителните елементи на СФУК, съгласнометодическите насоки на МФ, които са внедрени в общината.Индикаторът показва до каква степен общинската администрация управлявасредствата така, че да осигури постигането на целите на организацията и дагарантира опазването на публичните интереси.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П6/И3

Източници на
информация

0 не са въведени СФУК  Всички
разписани правила,
процедури, механизми
от СФУК;

 Други
източници по
преценка на общината

1 не са въведени 20% или повече от задължителните
елементи на СФУК

2 не са въведени между 1% и 20% от задължителните
елементи на СФУК

3 въведени са над 90% от задължителните елементи
на СФУК

2.7. Показател 7:Откритост, прозрачност и
публичност

 Описание на Показател 7:Настоящият показател има за цел да изясни дали:
 решенията относно стратегическия или планов документ се вземат и сепривеждат в сила в съответствие с установените правила и норми;
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 съществува публичен достъп до цялата информация относностратегическия или планов документ и до нея има достъп в официалнияинтернет сайт на общината;
 има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения,приложените политики, постигнатите резултати, изготвените иизпълнените проекти, осъществените мерки и инициативи, вложенитересурси и др., относно реализацията на стратегическия или плановдокумент, който дава възможност да се следи ефективно и да се допринасяза работата на местните власти;
 формираните политики, конкретни насоки за развитие, мерки, дейности,проекти и инициативи в рамките на стратегическия или планов документса подложени на публично обсъждане, с цел гарантиране на общественаподкрепа, постигане на консенсус и защита интересите на местнатаобщност.

2.7.1. Индикатор П7/И1:Дейността на Общинския съвет по отношение на
съответния стратегически/планов документ е открита и прозрачна за
гражданитеИндикаторът показва степента на откритост и прозрачност на работата наобщинските съветници и Общинския съвет като цяло по отношение настратегическия или планов документ и тяхното желание за консултации сгражданите.Разглежда се достъпът до информация относно дейността на Общинския съвет поотношение на стратегическия или планов документ; наличието на информация зарешенията на Общинския съвет и на постоянните комисии към него поотношение на стратегическия или планов документ; наличието на установенначин за връзка на гражданите с общинските съветници и Общинския съвет катоцяло по въпроси, касаещи стратегическия или планов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И1

Източници на
информация

0 Обществеността няма достъп до информация
относно дейността на Общинския съвет по
отношение на секторната стратегия/програма.
Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на стратегическия
или планов документ не са достъпни до широката
общественост. Липсва установен начин за връзка на
гражданите с общинските съветници и Общинския
съвет като цяло по въпроси, касаещи

 Справка за
взетите решения от
Общинския съвет,
касаещи
стратегическия или
планов документ за
съответния период;

 Справка за
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И1

Източници на
информация

стратегическия или планов документ. източниците на
достъп до приетите
решения от
Общинския съвет,
касаещи
стратегическия или
планов документ;

 Справка за
проведени обществени
обсъждания или
проучвания на
общественото мнение
по въпроси, касаещи
стратегическия или
планов документ,
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
стратегическия или
планов документ за
период от две години
преди датата на
оценката.

1 Обществеността има достъп до информация
относно дейността на Общинския съвет по
отношение на стратегическия или планов документ.
Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на стратегическия
или планов документ не са публикувани, но могат да
се получат по реда на Закона за достъп да
обществена информация.

2 Обществеността има достъп до информация
относно дейността на Общинския съвет по
отношение на секторната стратегия/програма.
Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на стратегическия
или планов документ са достъпни до широката
общественост. Няма установен начин за връзка на
гражданите с общинските съветници и Общинския
съвет като цяло по въпроси, касаещи
стратегическия или планов документ.

3 Обществеността има достъп до информация
относно дейността на Общинския съвет по
отношение на стратегически или планов документ.
Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на стратегически
или планов документ са публични и достъпни до
широката общественост. Има установен начин за
връзка на гражданите с общинските съветници и
Общинския съвет като цяло по въпроси, касаещи
стратегически или планов документ.

2.7.2. Индикатор П7/И2:Въведена ясна процедура за достъп до обществена
информация за съответния стратегически/планов документИндикаторът показва желанието от страна на местната власт гражданите й дабъдат информирани; откритостта и степента на изпълнение на част отизискванията на Закона за достъп до обществена информация, както иготовността на общинска администрация да приема и отговаря на запитвания поЗакона за достъп до обществена информация.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И2

Източници на информация

0 Документът не е достъпен в интернет.
Общината не разполага с процедурни правила
за достъп до обществената информация.

 Официалната
интернет страница на
общината, където е
публикувана стратегията/
програма, 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 публикуван
стратегическия или планов
документ;

 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.

1 Документът не е достъпен 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 Документът е достъпен в интернет, но са
публикувани отделни негови съставни
елементи, но не и документа като цяло.
Общината е въвела процедурни правила за
достъп до обществената информация и е
определено длъжностно лице, отговарящо за
обработване на заявленията за достъп до
обществена информация.

3 Документът е достъпен в интернет в
неговото пълно съдържание и приложения.
Общината е въвела процедурни правила за
достъп до обществената информация и е
определено длъжностно лице, отговарящо за
обработване на заявленията за достъп до
обществена информация. Заявления могат
да бъдат подавани и по електронен път.

2.7.3. Индикатор П7/И3:Съществува достъпна информация за годишните
отчети за напредъка по съответния стратегически/планов документ,
регистър/и за подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи, за
обявените и проведени обществени поръчки, търгове и конкурси по неяИндикаторът показва дали годишните отчети за напредъка по съответниястратегически/планов документ, регистър/и за подготвените и изпълненипроекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени обществени поръчки,търгове и конкурси по него.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И3

Източници на
информация
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И3

Източници на
информация

0 Няма осигурен публичен достъп до информация за
взетите решения, приложените политики,
постигнатите резултати, изготвените и
изпълнените проекти, осъществените мерки и
инициативи, вложените ресурси, проведените
обществени поръчки и др., относно реализацията на
съответния стратегически/планов документ. Не се
публикуват и оповестяват годишните отчети за
напредъка по съответния стратегически/планов
документ. Не се поддържа регистър за
подготвените и изпълнени проекти, мерки и
инициативи.

 Публикации,
репортажи,
информационни
съобщения и др.,
относно взети
решения, приложените
политики,
постигнатите
резултати,
изготвените и
изпълнени проекти,
осъществените мерки
и инициативи,
вложените ресурси,
проведените
обществени поръчки и
др., относно
реализацията на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Справки за броя
на изпратените
прессъобщения до
медии, с информация
за съответния
стратегически/планов
документ;

 Справки от
регистъра на
изготвените и
изпълнените проекти
по съответния
стратегически/
планов документ;

 Справки от
регистъра на
обществените
поръчки за броя на
проведените
процедури при избор на
изпълнители на

1 Публикува се в медиите и на официалната интернет
страница на общината информация за взетите
решения, приложените политики, постигнатите
резултати, изготвените и изпълнените проекти,
осъществените мерки и инициативи, вложените
ресурси, проведените обществени поръчки и др.,
относно реализацията на съответния
стратегически/ планов документ. 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 съответния
стратегически/ планов документ.

2 Публикуват се в медиите и на официалната
интернет страница на общината информация за
взетите решения, приложените политики,
постигнатите резултати, изготвените и
изпълнените проекти, осъществените мерки и
инициативи, вложените ресурси, проведените
обществени поръчки и др., относно реализацията на
съответния стратегически/планов документ.
Поддържа се публичен регистър за подготвените и
изпълнени проекти, мерки и инициативи по
съответния стратегически/планов документ. Има
регистър за обявените обществени поръчки и
регистър за сключените договори. Медии
присъстват на публичните отчети за изпълнение на
съответния стратегически/планов документ и на
някои от процедурите по обществени поръчки.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И3

Източници на
информация

3 Публикуват се в медиите и на официалната
интернет страница на общината информация за
взетите решения, приложените политики,
постигнатите резултати, изготвените и
изпълнените проекти, осъществените мерки и
инициативи, вложените ресурси, проведените
обществени поръчки и др., относно реализацията на
съответния стратегически/планов документ.
Поддържа се публичен регистър за подготвените и
изпълнени проекти, мерки и инициативи по
съответния стратегически/планов документ,
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
съответния стратегически/планов документ и на
процедурите по обществени поръчки.

дейности и мерки по
съответния
стратегически/планов
документ;

 Покани до
медии за участие в
публични обсъждания,
отчитане на
извършена работа,
отваряне на оферти
по обществени
поръчки имащи
отношение към
съответния
стратегически/планов
документ.

2.7.4. Индикатор П7/И4:Съществуват практики за публично обсъждане на
съответния стратегически/планов документ, както и на политики,
насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в нейния
обхватИндикаторът показва доколко формирането, изпълнението и актуализацията наполитики, стратегически и планови документи се извършва по ясни, предвидимии прозрачни правила и критерии, и се отчитат обществените потребности.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И4

Източници на
информация

0 Стратегическият или планов документ, както и
свързаните с него политики, насоки за развитие,
мерки, дейности, проекти и инициативи не са
подлагани на публично обсъждане.

 Покани за
провеждане на
публични обсъждания
на съответния
стратегически/
планов документ;

 Публикации от
проведени публични
обсъждания на
съответния

1 Стратегическият или планов документ е подложен
на публично обсъждане, във връзка с
удовлетворяване на изрично изискване на
нормативен документ.

2 Стратегическият или планов документ е подложен
на публично обсъждане, включително и при
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П7/И4

Източници на
информация

неговото актуализиране. стратегически/планов
документ;

 Протоколи от
проведени публични
обсъждания на
съответния
стратегически/
планов документ.

3 Стратегическият или планов документ, както и
актуализацията му и свързаните с него политики,
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.

2.8. Показател 8:Мониторинг и отчетност

 Описание на Показател 8:Общината носи отговорност за ефективността и ефикасността от изпълнениетона съответния стратегически/планов документ.Мониторингът се осъществява посредством подготовката и проверката наразличните видове доклади. Информацията се базира на подробно разписванитеиндикатори и процедури за вътрешен мониторинг в съответниястратегически/планов документ. Получените данни от наблюдението даватсведения за напредъка в изпълнението на съответния стратегически/плановдокумент; за налични проблеми; за необходимостта от извършване накорективни мерки; за оптимизиране на използваните ресурси; запредотвратяване на нередности и други.
2.8.1. Индикатор П8/И1:Отчетност пред гражданите за изпълнение на
съответния стратегически/планов документИндикаторът показва колко често ръководният орган на общината се отчита предгражданите за предприетите решения за изпълнение на съответниястратегически/планов документ, търси тяхното мнение, проучва технитеинтереси, с цел тяхното по-качествено удовлетворяване.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И1

Източници на
информация

0 Ръководството на общината не провежда срещи с
гражданите, на които правят отчет за
изпълнение на стратегическия или планов

 Покани за срещи
отправени по различни
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И1

Източници на
информация

документ. канали;

 Протоколи от
срещи с гражданите;

 Отчети за
дейността на кмета;

 Графици на
посещения в
кметствата;

 Годишна програма
за изпълнение на
съответния
стратегически/ планов
документ;

 Годишна програма
на управление на кмета;

 Други документи
по преценка на общината

1 Ръководството на общината провежда срещи с
гражданите само в общинския център, на които
правят отчет за изпълнение на стратегическия
или планов документ.

2 Ръководството на общината провежда
организирани срещи с гражданите във всички
съставни кметства на общината поне веднъж
годишно, на които правят отчет за изпълнение на
стратегическия или планов документ.

3 Ръководството на общината провежда
организирани срещи с гражданите във всички
съставни кметства на общината повече от един
път годишно, на които дават информация за
напредъка на стратегическия или планов
документ, приема проблемите и препоръките на
гражданите и отчита тяхното изпълнение на
следващи срещи.

2.8.2. Индикатор П8/И2:Налична и достъпна информация за текущи и
приключени проекти на общината по съответния стратегически/планов
документИндикаторът показва доколко звената в местната администрация се отчитат предгражданите за качеството на своите действия по изпълнение на секторнатастратегия/програма, доколко поставените в нея цели са постигнати и всекизаинтересован има възможност да се информира за тях.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И2

Източници на
информация

0 Общината няма официална интернет страница или
на нея няма информация за текущи и приключени
проекти.

 Наличието на
секция на съответния
сайт на общината;

 Публичен
регистър на
проектите в

1 Общината има специализирана секция на
официалната си интернет страница за текущи и
приключени проекти, но информацията е непълна
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И2

Източници на
информация

или неактуална. общината;

 Обявена
информация на
специализирани табла
в общината,
специализирани
брошури, листовки и
др. материали;

 Публикации

2 Общината има специализирана секция на
официалната си интернет страница за текущи и
приключени проекти и информацията е пълна или
актуална.

3 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, на
които се отговаря систематично, използват се и
други канали за отчитане на резултатите от
изпълнените проекти.

2.8.3. Индикатор П8/И3:Публичните ресурси се разходват отчетно и
отговорноОсигуряването от страна на местната власт на достъпност до актуални публичнирегистри е мярка както за осигуряването на прозрачност, така и за отчетност надейността на администрацията. В регистрите се съдържат данни, които носятинформация за действия или бездействия на овластените лица и в този смисъл теосигуряват отчетни данни за изпълненото от органа на местното самоуправлениеи на изпълнителните органи на територията на общината.Индикаторът показва дали има осигурен достъп до регистри, които осигуряватинформация за дейността на органите на властта.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на

индикатор П8/И3

Източници на
информация

0 Общината няма регистър на обществените поръчки.  Публикува
н регистър на
интернет
страницата на
общината;

 Осигурен
свободен достъп
до информация
по определен ред

1 Общината няма регистър, който дублира реквизитите на
регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

2 Общината има регистър, който съдържа актуална
информация относно всички етапи на провеждане на
обществената поръчка и резултатите от нея.

3 Общината има регистър, който съдържа актуална
информация относно всички етапи на провеждане на
обществената поръчка и резултатите от нея.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И3

Източници на
информация

Информацията е достъпна и чрез онлайн регистър на
обществените поръчки.

и други

2.8.4. Индикатор П8/И4:Активност на гражданите при провеждане на
публични обсъждания на съответния стратегически/планов документИндикаторът показва дали общината полага достатъчно и систематични усилияпо организиране участието на гражданите в публични обсъждания на секторнитеполитики. Трябва да се оцени доколко организираните обсъждания са формалнии са само за спазване изискванията на законите или се търси приносът награжданите във формулирането на местни политики и проекти за решения.Мобилизирането на гражданския интерес изисква продължителна ицеленасочена работа, която трябва да се провежда от местните администрации несамо кампанийно.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И4

Източници на
информация

0 Общината не провежда обществени обсъждания на
съответния стратегически/планов документ.

 Покани за
публични обсъждания,
относно съответния
стратегически/планов
документ в преса и
електронни медии;

 Списъци с
участници в
обсъждания на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Протоколи от
обсъждания на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Предложения,
направени по време на
обсъждания на
съответния

1 Общината провежда изискващите се в отделните
закони, публични обсъждания на съответния
стратегически/планов документ като информира
гражданите за мястото, деня и часа на срещата,
чрез обява на входа на общината.

2 Общината провежда изискващите се в отделните
закони, публични обсъждания на съответния
стратегически/планов документ 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 Общината организира и провежда публични
обсъждания на съответния стратегически/планов
документ 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
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П8/И4

Източници на
информация

персонални писма до активни граждани и групи.
Подготвя предварително информационни
материали на разбираем/достъпен език, които се
раздават на публични места.

стратегически/планов
документ и други

2.9. Показател 9:Устойчивост

 Описание на Показател 9:Показател 9 определя до каква степен промените в резултат на изпълнението намерки, проекти и инициативи в рамките на стратегически/планов документмогат да се запазят след приключване на изпълнението му и имат потенциал затрайно въздействие.
2.9.1. Индикатор П9/И1:Устойчивост на съответния
стратегически/планов документИндикаторът показва до каква степен може да се очаква, че положителнитепромени в резултат на изпълнението стратегическия/планов документ ще траяти след като той бъде изпълнен.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И1

Източници на
информация

0 не са предвидени за изпълнение конкретни мерки,
проекти и инициативи

 Извадки от
съдържанието на
съответния
стратегически/планов
документ в частта „План
за действие”;

 Междинни или
окончателни оценки на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Отчети за
изпълнение на съответния
стратегически/планов

1 Подробно са описани конкретни мерки, проекти и
инициативи. Към момента на мониторинга или
оценката са изпълнени от 5% до 20% от тях,
носят положителни ползи за гражданите на
общината и постигнатите резултати са
запазени.

2 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.



ПР
ОЕ
КТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и
партньорствоприразработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на

Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативнапрограма „Административен
капацитет”, съ-финансирана от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд 74

Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И1

Източници на
информация

3 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.
Ефектите и ползите от реализацията на
конкретните мерки, проекти и инициативи
могат да бъдат надградени с бъдеща
актуализация на документа или нови местни
политики.

документ;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по
съответния
стратегически/планов
документ

2.9.2. Индикатор П9/И2:Прилагане на принципите на равенство между
половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и опазване
на околната средаИндикаторът показва до каква степен, как се спазват и как се гарантиратпринципите на равенство между половете и отсъствие на дискриминация,устойчиво развитие и опазване на околната среда.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И2

Източници на
информация

0 Стратегическият/планов документ не е съобразен
с принципите на равенство между половете и
отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие
и опазване на околната среда и не са предвидени
мерки за тяхното прилагане.

 Извадки от
съдържанието на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Междинни или
окончателни оценки на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Отчети за
изпълнение на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Справки за
реализирани проекти и
инициативи по
съответния

1 В стратегическия/планов документ 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 Стратегическият/планов документ 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 мониторинга или оценката.

3 Стратегическият/планов документ е съобразен с
принципите на равенство между половете и
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И2

Източници на
информация

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
мониторинга или оценката. Във всички
реализирани проекти по съответния
стратегически/планов документ има изпълнени
действия, водещи до отсъствие на дискриминация,
устойчиво развитие и опазване на околната среда.

стратегически/планов
документ и мерките за
спазване на принципите
за равенство между
половете и отсъствие
на дискриминация,
устойчиво развитие и
опазване на околната
среда

2.9.3. Индикатор П9/И3:Институционален и административен капацитетИндикаторът отчита наличието на достатъчен административен капацитет икомпетентност на общинската администрация за изпълнение на съответниястратегически или планов документ.
Скала

за
оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И3

Източници на
информация

0 В общинската администрация няма определен/и
служител/и или административни звена, които
да отговарят за изпълнението, наблюдението,
отчитането и актуализирането на съответния
стратегически или планов документ.

 Извадки от
съдържанието на
съответния
стратегически/планов
документ в частта
„Структура на
управление и изпълнение”;

 Междинни или
окончателни оценки на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Отчети за
изпълнение на
съответния
стратегически/планов
документ;

 Справка за
числеността на
персонала и

1 В стратегическия/планов документ има описание
на всички отговорни административни звена за
изпълнението, наблюдението, отчитането и
актуализирането му. Разпределението на
задълженията и отговорностите на звената не
са разписани в индивидуален административен
акт.

2 В общинската администрация няма определен/и
служител/и или административни звена, които
да отговарят за изпълнението, наблюдението,
отчитането и актуализирането на съответния
стратегически или планов документ. Тези им
задължения и отговорности са описани в нарочна
заповед на кмета на общината и длъжностните
им характеристики.
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Скала
за

оценка

Критерии за оценка на
индикатор П9/И3

Източници на
информация

3 В общинската администрация няма определен/и
служител/и или административни звена, които
да отговарят за изпълнението, наблюдението,
отчитането и актуализирането на съответния
стратегически или планов документ. 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 необходимост.
Служителите, ангажирани със съответния
стратегически или планов документ са обучени в
областта на стратегическото планиране и
формирането на политики.

структурата на
общинската
администрация

 Справка за това
каква част от екипите за
управление на проектите,
част от стратегическия
или планов документ са
съставени от служители
на общинската
администрация и каква
част са от външни
(привлечени) експерти

3. Отчитане и оценка на резултатитеНачинът на отчитане на резултатите в настоящите правила за мониторинг,контрол и последваща оценка се основава на оценката на разработената системаот показатели и индикатори, чрез която се осъществяват мониторинг и оценка наключови цели, политики и програми. Използването на настоящата система иманяколко важни положителни функции:
 подпомагане на стратегическото планиране, разработването и

усъвършенстването на общинските политики и стратегии и
програми;

 измерване степента на реализация на общинските политики и
стратегии и програми и постигането на ключови обществени цели;

 оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на
общинската администрация при реализацията на общинските
политики и стратегии и програми;

 осигуряване на прозрачност за работата на общинската
администрация и реализиране принципите и практиките на доброто
управление;

 проследяване на напредъка в развитието на важни обществени
сфери, въз основа на обективни, достоверни и надеждни емпирични
данни.За да се прецени до каква степен са постигнати целите на политиките истратегиите/програмите, задължително условие е те да са формулирани по
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начин, който позволява реалистичното им наблюдение и оценка. В тази връзка, зада бъде максимално реалистичен и обективен процесът на мониторинг и оценкапо настоящите правила, наблюдаваният или оценяван стратегически или плановдокумент трябва да съдържа ясно формулирани стратегически цели, които сетрансформират в очаквани резултати и измерими ключови индикатори, на базатана които се отчитат показателите и индикаторите в настоящата система замониторинг, контрол и оценка на общинските политики за устойчиво развитие.
3.1. Отчитане на резултатите

Отчитането на резултатите се извършва на четири нива и включва следните
стъпки:
Отчитане на ниво „Индикатор“

1. Оценка на индикатора. Отчитане на стойността на всеки отиндикаторите, описани в т. 2 на Част V по четири степенната скала (от 0 до3). В зависимост от степента на изпълнение на индикаторите, всеки от тяхможе да получи оценка 0, 1, 2 или 3.
Отчитане на ниво „Показател“

2. Оценка на показателя. Сумиране на оценките на всеки от индикаторите заполучаване на общата оценка на всеки от деветте показателя.
3. Отчитане на резултатите от всеки показател на база максималнатавъзможна оценка и получената оценка - изчисляване на процентнотосъотношение между получена и максимална оценка за всеки отпоказателите.

Отчитане на ниво „Стратегически/планов документ“
4. Обща оценка на стратегическия/планов документ. Сумиране наполучените оценки за всеки от показателите за получаване на общата

оценка на стратегическия/планов документ.
5. Изчисляване на процентното съотношение между получена и максималнаоценка на стратегическия/планов документ.

Отчитане на ниво „политики за устойчиво развитие“
6. Обща оценка на политиките за устойчиво развитие на общината.Сумиране на получените оценки за всеки от стратегическите/плановидокументи.
7. Изчисляване на максималната оценка на политиките за устойчиво

развитие чрез сумиране на максималните възможни оценки за всеки отнаблюдаваните/оценявани стратегически или планови документи.
8. Изчисляване на процентното съотношение между получена и максималнаоценка на политиките за устойчиво развитие.В следващата таблица са представени максималните оценки по всеки отпоказателите на системата от индикатори. Теглото на оценката на показателите е
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изчислено в зависимост от общата оценка на индикаторите по всеки отпоказателите.
Таблица3 Максимална оценка и тегло на оценка на всеки от показателите

Показатели Максимална
оценка

Тегло на
оценката

ПОКАЗАТЕЛ 1: Единство на съответния
стратегически/планов документ

9 5.00%

ПОКАЗАТЕЛ 2: Адекватност и уместност на съответния
стратегически/планов документ

15 8.33%

ПОКАЗАТЕЛ 3: Приложимост на съответния
стратегически/планов документ

24 13.33%

ПОКАЗАТЕЛ 4: Общо въздействие на съответния
стратегически/планов документ

84 46.67%

ПОКАЗАТЕЛ 5: Ефективност и ефикасност на политиките
6 3.33%

ПОКАЗАТЕЛ 6: Финансово управление 9 5.00%

ПОКАЗАТЕЛ 7: Откритост, прозрачност и публичност 12 6.67%

ПОКАЗАТЕЛ 8: Мониторинг и отчетност 12 6.67%

ПОКАЗАТЕЛ 9: Устойчивост 9 5.00%

Обща оценка на стратегическия/планов документ: 180 100%

За отчитането на показателите, индикаторите и изчисляването на общите
оценки на всеки от наблюдаваните или оценявани стратегически/планови
документи са разработени автоматизирани шаблони (Приложение 1).

3.2. Оценка и анализ на получените резултатиОтчитането на разработените в настоящия документ индикатори за оценка на:процеса по планиране и изпълнение на общинските политики; резултатите –степента на постигане на очакваните резултати от провежданите политики;въздействието от общинските политики, както и чистият ефект от изпълнениетона конкретни стратегически планови документи, дават общата оценка на
постигнатите цели на конкретните общински политики и ефективността в
хода на тяхната реализация.Анализът на резултатите се извършва чрез следните три общи критерии (Фигура
2) за всяко от нивата на отчитане:
 Много добро – от 80% до 100% от максималната обща оценка
 Задоволително – от 45% - 80% от максималната обща оценка
 Незадоволително – от 0% до 45% от максималната обща оценка
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Фигура2 Скала на резултатите от оценката

В зависимост от това в коя от трите степени на скалата (Фигура 3) попада общатаоценка на отделните стратегически или планови документи/всички действащистратегически и планови документи се извършва анализ на крайните резултатина база конкретно разработени критерии за всяко от нивата на отчитане, описанив предходната точка:
 Ниво „Стратегически/ планов документ“
 Ниво „Политики за устойчиво развитие“

Обща оценкаВ следващата таблица са представени резултатите по трите критерия(незадоволително, задоволително, много добро) за стратегически/плановидокументи, оценявани по настоящата методология.
Таблица4 Обща оценка

Ниво на анализ Незадоволително
под 45%

Задоволително
между 45% и 80%

Много добро
над 80%

Стратегически/
планови

документи

Незадоволителноизпълняванастратегия/план/програма. Липсваефективност,целенасоченост ипубличностприизпълнение настратегията/плана/програмата

Задоволителноизпълняванастратегия/план/програма. Частично наличиена ефективност,целенасоченост ипубличност приизпълнение настратегията/плана/пр

Много добреизпълняванастратегия/план/програма.Наличие наефективност,целенасоченост ипубличност приизпълнение настратегията/плана/пр
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Ниво на анализ Незадоволително
под 45%

Задоволително
между 45% и 80%

Много добро
над 80%ограмата ограмата

Общо за всички
действащи

стратегически и
планови

документи

Незадоволителнопровеждана политиказа развитие наобщината
Задоволителнопровеждана политиказа развитие наобщината

Много добрепровеждана политиказа развитие на

3.3.Определяне на слабите места в процеса на провеждане на
общинските политики и извеждане на препоръки

Слабите места в процеса на провеждане на общинските политики сеидентифицират въз основа на разработената в настоящия „рамковдокумент“система от индикатори за мониторинг и оценка. Всеки индикатор,чиято стойност е 0 или 1 по четиристепенната скала (от 0 до 3) се идентифициракато слабо място в процеса на провеждане на общинските политики в съответниясектор на действие на стратегически/планов документ.Във основа на идентифицираните слаби места се извеждат препоръки и
конкретни мерки за преодоляване на слабите места в процеса на провеждане наобщинските политики, като заключителна част от Доклада за мониторинга илиоценката.
ЧАСТ VI.

ТАБЛИЦА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА
ПОЛИТИКИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

В следващата таблица е представена основната структура на формуляра замониторинг, контрол и оценка на политиките за устойчиво развитие на общинаПопово (Приложение 1) към настоящия документ. В таблицата не са детайлноразписани, тъй като те са разработени в автоматизирания формуляр(Приложение 1).



ПР
ОЕ
КТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и партньорствоприразработване и провеждане на политики в община Попово”, в
изпълнение на Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативнапрограма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейскиясъюз

чрез Европейскиясоциаленфонд 81

Таблица5Структура на формуляра за мониторинг, контрол и оценка на политиките за устойчиво развитие на общинаПопово

Показател Основни индикатори Източници на
информация

Оценка Слаби
места

Препоръки/ мерки
за преодоляване
на слабите места1. Единство на

съответния
стратегически

/планов
документ

П1/И 1: Разработен е в съответствие с визията за развитие на общината/областта съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 1

0/1/2/3 х х
П1/И 2: Съответният стратегически/планов документ е разработен в съответствие собщоприетите изисквания и съдържа основните елементи на такъв документ(аналитична част, стратегическа част, план за действие, план за разпределение наресурсите, система за контрол и мониторинг на изпълнението, мерки за публичностна документа)

0/1/2/3 х х

П1/И 3: Съответният стратегически/планов документ е разработен при прилаганена принципа на партньорство с представители на гражданския сектор 0/1/2/3 х х2. Адекватност и
уместност на
съответния

стратегически
/планов

документ

П2/И 1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 2

0/1/2/3 х х

П2/И 2: Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни оценки 0/1/2/3 х х

П2/И 3: Уместност на съответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х

П2/И 4:Релевантност на съответния стратегически/планов документ сприложимата нормативна уредба 0/1/2/3 х х

П2/И 5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка, отчитане иактуализиране на съответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х3. Приложимост
на съответния
стратегически

/планов
документ

П3/И 1: Оценка на постигането на стратегическите цели съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 3

0/1/2/3 х х

П3/И 2: Оценка на напредъка на съответния стратегически/планов документ поприоритети 0/1/2/3 х х

П3/И 3: Оценка на изпълнението на съответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х
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Показател Основни индикатори Източници на
информация

Оценка Слаби
места

Препоръки/ мерки
за преодоляване
на слабите места

П3/И 4: Съответствие между установените потребности в аналитичната част надокумента и заложените мерки 0/1/2/3 х х

П3/И 5:Отразеност на местните приоритети в съответния стратегически/плановдокумент 0/1/2/3 х х

П3/И 6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата територия наобщината 0/1/2/3 х х

П3/И 7:Предсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджет насъответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х

П3/И 8: Спазване на предвидения график изпълнение на съответниястратегически/ планов документ 0/1/2/3 х х4. Общо
въздействие

на съответния
стратегически

/планов
документ

П4/И 1: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхуикономическото развитие на общината съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 4

0/1/2/3 х х

П4/И 2: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхусоциалното развитие на общината 0/1/2/3 х х

П4/И 3: Въздействие на съответния стратегически/планов документ върхуопазването на околната среда в общината 0/1/2/3 х х5. Ефективност и
ефикасност на

политиките

П5/И 1: Постигнатите резултати от изпълнението на съответниястратегически/планов документ водят до постигане на поставените цели в него съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 5

0/1/2/3 х х

П5/И 2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел усъвършенстване насъответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х6. Финансово
управление

П6/И 1: Всички общински разходи са планирани и осигурени с бюджетни кредити съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 6

0/1/2/3 х х

П6/И 2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на съответниястратегически/планов документ 0/1/2/3 х х

П6/И 3: Въведени са системи за финансово управление и контрол (СФУК) 0/1/2/3 х х
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Показател Основни индикатори Източници на
информация

Оценка Слаби
места

Препоръки/ мерки
за преодоляване
на слабите места7. Откритост,

прозрачност и
публичност

П7/И 1: Дейността на Общинския съвет по отношение на съответниястратегически/планов документ е открита и прозрачна за гражданите съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 7

0/1/2/3 х х

П7/И 2: Въведена е ясна процедура за достъп до обществена информация засъответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х

П7/И 3: Съществува достъпна информация за годишните отчети за напредъка посъответния стратегически/планов документ, регистър/и за подготвените иизпълнени проекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени общественипоръчки, търгове и конкурси по нея
0/1/2/3 х х

П7/И 4: Съществуват практики за публично обсъждане на съответниястратегически/планов документ, както и на политики, насоки за развитие, мерки,дейности, проекти и инициативи в нейният обхват 0/1/2/3 х х

8. Мониторинг и
отчетност

П8/И 1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на съответниястратегически/планов документ съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 8

0/1/2/3 х х

П8/И 2: Налична и достъпна информация за текущи и приключени проекти наобщината по съответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х

П8/И 3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно. 0/1/2/3 х х

П8/И 4: Активност на гражданите при провеждане на публични обсъждания насъответния стратегически/планов документ 0/1/2/3 х х9. Устойчивост П9/И 1: Устойчивост на съответния стратегически/планов документ съгласно
описаните в т.2 на
Част 5 източници

за показател 9

0/1/2/3 х х

П9/И 2: Прилагане на принципите на равенство между половете и отсъствие надискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда 0/1/2/3 х х

П9/И 3: Институционален и административен капацитет 0/1/2/3 х х
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ЧАСТ VII.
ПАРТНЬОРСТВО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИВ настоящата част на правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка наполитиките за устойчиво развитие на община Попово е описан механизмът завключване на всички заинтересовани страни в процеса на планиране,провеждане, мониторинг и оценка на всички стратегически и планови документи.Принципът на партньорство между представителите на гражданското общество(бизнес, неправителствени, браншови и други организации) и администрацията евъведен като основополагащ от европейски и национални документи зарегионално развитие. Този принцип се прилага на всички етапи от дейностите порегионално развитие - планиране, изпълнение, мониторинг и оценка навъздействието на политиките. Представителите на бизнеса, гражданскотообщество, неправителствените и браншови организации и др. играят особеноважна роля в този процес. Техните нужди и проблеми трябва да бъдат оценяванипри планирането на местните политики, участието им във всички етапи настратегическо планиране трябва да бъде предвидено чрез подходящи форми имеханизми. Основната цел на партньорството е при планиране на местнаполитика да се вземат предвид мненията на различни заинтересовани страни, дасе съберат представители на всички заинтересовани страни в решаване на даденвъпрос, да се приобщят гражданите с техния потенциал и ресурс, за да бъде по-ефективно планирането за развитие на дадена територия.Задължението на общините да прилагат принципа на партньорство в процеситепо планиране, провеждане и оценка на общинските политиките произтича и отедно от условията за провеждането на политиката за регионално развитие в ЗРРчл. 3, т. 6 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива приосъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдениетои оценката.

1. Ползи от партньорството със заинтересованите страни

Активното включване на гражданите и различни техни структури, както ипредставители на бизнеса в процесите на стратегическото планиране има редицаположителни ефекти, част от които:
 Създаването, приемането и прилагането на управленски решения след

и в условията на консултации и сътрудничество с всички
заинтересованите страни е предпоставка за приемане на по-добри



ПР
ОЕ
КТ

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и
партньорствоприразработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на

Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативнапрограма „Административен
капацитет”, съ-финансирана от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд 85

решения, които в по-голяма степен отговарят на обществения
интерес; институциите получават информация за различните
възможни ефекти, които дадено решение може да има, до която те
иначе не биха имали достъп.

 Осигурява се по-голяма прозрачност и отчетност.
 Вземат се под внимание различни гледни точки.
 Най-ефективно е проблемите да се решават на нивото, на което са

възникнали, защото там са и най-заинтересованите страни.
 Участието на гражданите в решаването на дадени въпроси е плюс,

тъй като те не само имат съответните идеи и познания, които
често външните експерти не познават, но и защото, когато хората
са включени в процес на съвместно решаване на дадени въпроси,
преодоляват нагласата само да критикуват като външни
наблюдатели, приобщават се към процеса на управление и
допринасят с креативни идеи и нагласи.Събирането на заинтересовани страни по даден въпрос на едно място (граждани,бизнес, община, медии и др.) поражда ресурс за неговото решение и допринася заадекватно планиране на развитието на съответната територия и др.

2. Идентифициране на заинтересованите страни

Идентифицирането на заинтересованите страни от реализацията на даденстратегически или планов документ се определят на етап планиране. Най-общо темогат да бъдат:
 граждани, групи или организации, чиито интереси са засегнати от въпросаили чиито дейности оказват силен ефект върху въпроса. Заинтересованитеучастници могат да включват други нива на управлението, както ипредставители на трети страни;
 онези, които притежават необходимата информация, ресурси икомпетентност за извършване на оценка на въздействието, формулиранена стратегия и прилагане, както и  онези, които контролират съответнитеинструменти по прилагането.

Обичайните заинтересовани страни включват:

 Обектите на регулиране
 Предприятия (местни, чужди, големи, малки)
 Браншови организации
 Потребители
 Икономически и социални партньори
 Неправителствени организации
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 Академични среди
3. Информиране и консултиране със заинтересованите страниПроцесът на информиране и консултиране със заинтересованите страни може дабъде класифициран в пет основни вида: информиране, убеждаване, сверяване,
консултиране, обединяване.
 Информиране: Този процес започва още на етап планиране на даденаполитика. Необходимо е да се обхване като цяло най-широката част отзаинтересованите страни. Процесът на информиране е постоянен, катотрябва да се търсят възможно най-ефективните канали за информиране нашироката общественост за планирането, прилагането, оценката и ефектитеот местните политики.
 Убеждаване: В тази фаза се дискутират и изясняват логиката наразработваните документи, като се селектират ключови заинтересованистрани, притежаващи капацитет за ефективно участие в дискусии/фокус-групи/работни панели.
 Сверяване: Прилага се при консултации с институции/експерти с целсравнение/легитимиране на разработваните политики.
 Активно консултиране: Проблемът или възможността вече саидентифицирани, заедно с някои възможни решения. Търси се участиетона гражданите, за да се анализират различните варианти, приложениетоим и възможните резултати, както и да се вземат предложения заподобряване на решенията. Могат да се дадат и допълнителнипредложения.
 Обединяване - търсене на консенсус: Прилага се при сложни, дискусионнимоменти/компоненти от политиките и резултатите, като обсъжданията иконсултациите целят прецизиране/фокусиране на проблемите, да сепотърсят различни варианти за решение, да се преценят и да се приложинай-подходящият.

4. Включване на заинтересованите страни в процеса на
планиране и изпълнение на местните политики за устойчиво
развитие

Разработването и прилагането на общински политики за устойчиво развитие есложен и многоаспектен процес, който преминава през след основни фази:
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А) Стратегическо планиране - вникване и анализиране на проблемаБ) Разработване на политиката и програмата/планът на действие за нейната
реализация - формулиране и избор на решенияВ) Прилагане на политиката- осъществяване на решениятаГ) Мониторинг и контрол – проверка на прилагането на решениятаД) Оценка – оценка на постигането на поставените целиЗаинтересованите страни трябва да бъдат включени във всяка от изброенитефази на разработването и прилагането на общински политики за устойчиворазвитие. В следващата таблица са идентифицирани възможните методи завключване на заинтересованите страни:

Таблица6 Начин на взаимодействие със заинтересованите страни

фази на
разработването и

прилагането на
общински политики

за устойчиво
развитие

вид на
взаимодействие

със
заинтересованите

страни

взаимодействие със заинтересованите
страни

Стратегическо
планиране

информиране,
консултиране

Информиране:Информиране на широката общественост застартирането на процеса по планиране нададена политика, и покана къмзаинтересованите страни за включване впроцеса:
- Съобщения/ покани за включване впроучвания до всички заинтересовани странивъв връзка с планирането на конкретнаполитика (стратегически/планов документ) –подходящи канали за са официалнатастраница на общината (друг общинскипортал) или местен вестник/ медиа.
Консултиране:Проучване на нуждите, проблемите иочакванията на заинтересованите страни (нашироката общественост) чрез:
- Анкетни/ социологически проучвания;
- Допитвания до конкретни целеви групипри планиране на секторни политики.

Разработване на
политиката и
програмата/планът
на действие за
нейната реализация

убеждаване,
сверяване,

консултиране,
обединяване

Убеждаване:Дискутиране и изясняване на логиката наразработвания документ, като сеселектират ключови заинтересованистрани, притежаващи капацитет за
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ефективно участие в процеса наразработване. Подходящи форми завзаимодействие със заинтересованитестрани на този етап са:
- дискусии;
- фокус-групи;
- работни панели.

Сверяване:Консултации с институции/експерти с целсравнение/легитимиране наразработваните политики.
Активно консултиране:Търси се участието на гражданите, за да сеанализират различните варианти,приложението им и възможнитерезултати, както и да се взематпредложения за подобряване нарешенията. Подходящи форми завзаимодействие със заинтересованитестрани на този етап са:- обществени обсъждания;- обществени форуми;
Обединяване:Прилага се при сложни, дискусионнимоменти/компоненти от политиките ирезултатите, като обсъжданията иконсултациите целятпрецизиране/фокусиране на проблемите,да се потърсят различни варианти зарешение, да се преценят и да се приложинай-подходящият.

Прилагане на
политиката

информиране Информиране:Информиране на широката общественост заизпълняваните от общината дейности/мерки/ проекти в рамките на изпълняваниястратегически/ планов документ чрез:Съобщения/ новини – подходящи канали за саофициалната страница на общината (другобщински портал) или местен вестник/ медия.
Мониторинг и
контрол

консултиране Консултиране:Заинтересованите страни участват в процесана мониторинг и контрол чрез включване натехни представители в Работните групи за
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мониторинг, контрол и оценка.
Оценка консултиране

информиране

Консултиране:Заинтересованите страни участват в процесана мониторинг и контрол чрез включване натехни представители в Работните групи замониторинг, контрол и оценка.
Информиране:Информиране на широката общественост зарезултатите от изпълнението настратегическия/ планов документ чрез:Публикуване на годишни доклади и резултати– подходящи канали за са официалнатастраница на общината (друг общинскипортал).

ЧАСТ VIII.
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ: ИКОНОМИЧЕСКА,

СОЦИАЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЮДЖЕТНА

Въз основа на разработения „рамков“ документ за мониторинг, контрол ипоследваща оценка на местните политики за устойчиво развитие са разработеничетири приложения за секторните политики на община Попово – икономическа,социална, екологична и бюджетна. Всички действащи стратегически и плановидокументи са групирани в четирите сектора на политика. Приложенията сепридържат строго към правилата на „рамковия документ”, но съдържатконкретни правила, въз основа на действащото законодателство в различнитеобласти и дефинират конкретните звена от администрацията, в чийто ресорпопада изпълнението на конкретните секторни политики.Документите се наблюдават и оценяват по описаната методика в настоящиядокумент и Приложение 1 „Формуляр за мониторинг, контрол и оценка наобщинските политики за устойчиво развитие, провеждани от община Попово“. Вследващата таблица са изведени конкретни правила, въз основа на действащотозаконодателство, както и конкретните звена от администрацията, които трябвада имат водеща роля в процеса по наблюдение и оценка.
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1. Икономическа политика

Действащи или в процес на разработка по проекта документи:

 Стратегия за насърчаване и развитие на публично-частните партньорства вобщина Попово за периода 2014 – 2020 г.(в процес на разработка по
проекта);

 Антикорупционна стратегия на община Попово за периода 2014 – 2020 г.(в
процес на разработка по проекта);

Секторна стратегия/
програма

Действащо
законодателство

Конкретни правила
в съответствие с

действащо
законодателство

Звено в
администрац

ията

1. Стратегия за
насърчаване и

развитие на
публично-частните

партньорства в
община Попово за

периода 2014 – 2020
г.

Националната програмаза публично-частнопартньорствоЗАКОН за публично-частното партньорство
Няма конкретни

правила за
мониторинг и

оценка във връзка с
действащото

законодателство.

Отчети за
Стратегията могат
да се извършват
ежегодно, съгласно
настоящата
методология.

Д-я Обща
администрац

ия

2. Антикорупционна
стратегия на община

Попово

Гражданска конвенцияза корупцията Няма конкретни
правила за

мониторинг и
оценка във връзка с

действащото
законодателство.

Отчети за
Стратегията могат

да се извършват
ежегодно, съгласно

настоящата
методология.

Д-я Обща
администрац

ия

2. Социална политика

Действащи или в процес на разработка по проекта документи:
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 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Попово за периода2011-2015 г.;
 Стратегия за опазване на културното наследство на община Попово запериода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.19 от Закона закултурното наследство (в процес на разработка по проекта);
 Общинска програма за превенции на рисковото поведение средподрастващите и промоция на здраве.

Секторна стратегия/
програма

Действащо
законодателство

Конкретни правила в
съответствие с

действащо
законодателство

Дирекция в
администрац

ията

1. Стратегия за
развитие на

социалните услуги в
община Попово за

периода 2011-2015 г.

Закон за социалноподпомагане За изпълнение на
стратегията по

предложение на кмета и
след съгласуване с

дирекция "Социално
подпомагане",

общинският съвет
ежегодно до 30 април

приема годишен план за
развитие на социалните

услуги на общинско
равнище.

Планът се предоставя на
изпълнителния директор

на Агенцията за
социално подпомагане в

14-дневен срок от
неговото приемане чрез
регионалната дирекция

за социално
подпомагане.

Д-я Обща
администрац

ия

2. Стратегия за
опазване на
културното

наследство на
община Попово за

периода 2014 – 2020
г., във връзка с

изпълнението на
чл.19 от Закона за

културното
наследство

Закон закултурнотонаследство Няма конкретни правила
за мониторинг и оценка

във връзка с
действащото

законодателство.

Отчети за изпълнението
на Стратегията могат да
се извършват ежегодно,

съгласно настоящата
методология.

Д-я
Образование

и култура
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Секторна стратегия/
програма

Действащо
законодателство

Конкретни правила в
съответствие с

действащо
законодателство

Дирекция в
администрац

ията

3. Общинска програма
за превенции на

рисковото поведение
сред подрастващите

и промоция на здраве

Националнастратегия задетето 2008-2018Стратегия запревенция напрестъпността(2012 – 2020)

Няма конкретни правила
за мониторинг и оценка

във връзка с
действащото

законодателство.

Отчети за изпълнението
могат да се извършват

ежегодно, съгласно
настоящата

методология.

Д-я
Образование

и култура

3. Екологична политика

Действащи или в процес на разработка по проекта документи:

 Общинска програма за опазване на околната среда и управление наотпадъците за периода 2014 – 2020 г., във връзка с изпълнението на чл.79от Закон за опазване на околната среда(в процес на разработка по
проекта);

 Програма за опазване на околната среда на община Попово за периода 2009– 2014 година
Секторна стратегия/

програма
Действащо

законодателство
Конкретни правила

в съответствие с
действащо

законодателство

Звено в
администрац

ията

1. Общинска програма
за опазване на

околната среда и
управление на
отпадъците за

периода 2014 – 2020
г.

Закон за опазване наоколната средаЗакон за управление наотпадъците
Няма конкретни

правила за
мониторинг и

оценка във връзка с
действащото

законодателство.

Отчети за
изпълнението

могат да се
извършват

ежегодно, съгласно
настоящата

методология.

Д-я Екология,
транспорт и

местно
развитие
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Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и
партньорствоприразработване и провеждане на политики в община Попово”, в изпълнение на
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Секторна стратегия/
програма

Действащо
законодателство

Конкретни правила
в съответствие с

действащо
законодателство

Звено в
администрац

ията

2. Програма за опазване
на околната среда на

община Попово за
периода 2009 – 2014

г

Закона за опазване наоколната среда Няма конкретни
правила за

мониторинг и
оценка във връзка с

действащото
законодателство.

Отчети за
изпълнението

могат да се
извършват

ежегодно, съгласно
настоящата

методология.

Д-я Екология,
транспорт и

местно
развитие

4. Бюджетна политика

Действащи или в процес на разработка по проекта документи:

 Стратегия за управление на общинска собственост на Община Попово(2012-2015 г.)
Секторна стратегия/

програма
Действащо

законодателство
Конкретни правила в

съответствие с
действащо

законодателство

Звено в
администрац

ията

1. Стратегия за
управление на

общинска
собственост на

Община Попово
(2012-2015 г.)

Закон за общинскатасобственост Няма конкретни
правила за

мониторинг и оценка
във връзка с
действащото

законодателство.

Отчети за
изпълнението на

Стратегията могат да
се извършват

ежегодно, съгласно
настоящата

методология.

Д-я
Финансово-
стопански
дейности и
управление

на
сосбтвеностт

а
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Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективнакоординация и
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Договор №13-13-75/15.11.2013 г., финансиран от Оперативнапрограма „Административен
капацитет”, съ-финансирана от Европейскиясъюз чрез Европейскиясоциаленфонд 94

ЧАСТ IX.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият „рамков документ“ е разработен в изпълнение на Дейност 1„Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последващаоценка на общинските политики за устойчиво развитие“, Под-дейност 1.1Разработване и въвеждане на правила за мониторинг, контрол и последващаоценка на общинските политики за устойчиво развитие на Проект „Ефективнакоординация и партньорство при разработване и провеждане на политики вобщина Попово”, в изпълнение на Договор Д-14-23/ 25.03.2014 г. между общинаПопово и ДЗЗД „Попово 2020“.Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на общинскитеполитики за устойчиво развитие, включително за секторните политики:икономическа, социална, екологична и бюджетна подлежат на разглеждане иприемане от ОбС-Попово.
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