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Настоящият рамков документ е изготвен в изпълнение на Дейност 2. Разработване и 

въвеждане на Правила за мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики 

на община Елин Пелин, по договор с предмет: „Подготвителни дейности по разработване 

на Общинския план за развитие 2014-2020г., разработване и въвеждане на Правила за 

мониторинг и контрол при изпълнение на конкретни политики на Община Елин Пелин, 

разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Елин 

Пелин, организиране и провеждане на Кръгла маса за обсъждане на проекта на новия 

Общински план за развитие на община  Елин Пелин за периода 2014-2020г., провеждане 

на съпътстващи обучения на общинските служители“, в изпълнение на дейности по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-121/31.10.2013г., 

бенефициент по който е Община Елин Пелин, по Проект: „Оптимизиране процеса на 

провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин”, Приоритетна ос І.“Добро 

управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване 

и провеждане на политики“, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Целта на рамковия документ е да предостави общи насоки и препоръки, както и да 

подпомогне представителите на Община Елин Пелин, в това число – Общинска 

администрация и Общински съвет, при планирането, подготовката и провеждането на 

мониторинг на изпълнението на политиката на общината за развитие на туризма и 

туристическия маркетинг. 

Рамковият документ е създаден в съответствие с Методиката за мониторинг, контрол и 

последваща оценка на законодателството и политиките, разработена по ОПАК и 

Наръчника за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България, 

разработен в рамките на проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и 

координация” с бенефициент администрацията на Министерския съвет на Република 

България. 
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1. Процесът на разработване и прилагане на публични политики 

Процесът на разработване и прилагане на публични политики преминава през следните 

четири измерения: 

 Стратегическо планиране (на местно ниво, съгласно ЗРР, основният стратегически 

документ, даващ насоките за развитие е Общинският план за развитие на 

общината).  

 Прилагане на общинските политики в изпълнението на заложените дейности и 

мерки в ОПР и подпомагащите го стратегически планови документи, насочени към 

конкретни области от секторните общински политики. 

 Мониторинг и контрол на местните политики; 

 Оценка (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. 

Оценката на публичните политики се извършва в различни перспективи, сред които най-

често реализирани са следните:  

1) Оценка на процеса -- оценява се как и до каква степен се изпълнява публичната 

политика и дали функционира както е планирано. Обикновено оценката засяга 

съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и 

нормативните изисквания, съдържанието на програмата или плана за действие, 

професионалните стандарти или очакванията на обществото/заинтересованите 

страни.  

2) Анализ на съотношението “разходи-ползи” и анализ на ефикасността на 

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

разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. Чрез анализа на 

съотношението “разходи-ползи” се определя целесъобразността на направените 

вложения и адекватността на получените ползи. Анализът на ефикасността на 

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

се определи най-изгодните възможности и начини за постигане на предвидените 

цели.  

3) Оценка на резултатите - оценява се до каква степен се постигат очакваните 

резултати на публичните политики. Тази оценка се съсредоточава преди всичко 

върху резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и 

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

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

предоставени на различните целеви групи.  

4) Оценка на въздействието - оценяват се въздействията на публичната политика в 

различни аспекти. Могат да се сравнят ефектите от политиката с това, което би се 

случило, ако не се прилагаше. Тази оценка се използва, когато е известно, че върху 

резултатите от политиката влияят външни фактори, за да се разграничи приносът 

на политиката за постигане на нейните цели. Оценката в този случай е насочена 
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преди всичко към степента на постигане на целите на политиките, а също и на 

постигнатите действителни в сравнение с очакваните резултати на тези политики/.  

 

2. Мониторингът като важен елемент при реализирането на публични политики  

Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на 

общинската политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг ще осигури 

необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на 

планираните цели и приоритети. Разработените Правила за мониторинг, контрол и 

последваща оценка на изпълнението на политиката на община Елин Пелин в областта на 

развитието на туризма и туристическия маркетинг ще спомогнат за доброто изпълнение 

на планираните дейности и идентифицирането и предотвратяването на възникващи 

проблеми. 

Чрез мониторинга и оценката се идентифицират резултатите и приоритетните проблеми 

при осъществяването на политиката и се определят начините, по които трябва се подходи 

към тяхното развитие. Политиката на Община Елин Пелин в областта на развитието на 

туризма и туристическия маркетинг не би могла да бъде да бъде ефективна и устойчива 

без пълноценното включване и участие на основните заинтересовани страни и 

бенефициенти в нейното разработване, изпълнение и оценка. Мониторингът и оценката 

дават възможност целевите групи и заинтересованите страни да споделят своите 

потребности, да предлагат приложими решения за мобилизирането на наличните ресурси, 

при получаването на адекватна оценка за резултатите и страничните ефекти от 

реализацията на политиката.  

Интегрална част от процеса на мониторинг и оценка е ангажиментът за споделяне на 

резултатите с правителството, местните власти, неправителствените организации, 

целевите групи, заинтересованите страни, доставчиците на публични услуги и др. В 

България все още няма развита практика за консултиране и участие на всички 

заинтересовани страни, което поставя под въпрос възможността за ефективно използване 

на резултатите от осъществяваните мониторинг и оценка на публични политики и 

програми.  

Ролята на мониторинга и оценката на публични политики като инструменти на доброто 

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

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

достъпни за заинтересованите страни и обществеността, като предоставят достатъчно 

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

програми. Прозрачната система на управление има ясни процедури за публично вземане 

на решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни и 

обществените служители.  

2. Мониторингът и оценката осигуряват отчетност – те предоставят информация в каква 

степен политиката постига своите цели, доколко рационално са използвани публичните 

ресурси, какви са обществените въздействия и т.н. Така се предоставя възможност на 

заинтересованите страни да предоставят и получават информация, която има решаващо 

значение за разкриването на злоупотреби и защита на интересите им.  
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3. Те гарантират отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да 

се опитват да отчитат интересите на всички целеви групи и заинтересовани страни при 

реализацията на политиките. Политиците и служителите в публичния сектор следва да 

отговарят пред заинтересованите за упражняването на техните правомощия, да вземат 

мерки при критика или изисквания, поставени от гражданите, както и да поемат 

отговорност за грешки и некомпетентност.  

4. Мониторингът и оценката подобряват качеството на изпълнението на публичните 

политики, както и на постиганите резултати, създаваните продукти и предоставяните 

услуги. Подобрява се и се развива капацитета на реализиращите политиките и програмите 

институции, организации и техните мрежи. 

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

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

при реализацията на публичните политики - пряко или опосредено от легитимните 

институции, които представляват техните интереси.  

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

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

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

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

на публичните политики и програми заинтересованите страни получава възможност за 

влияние върху тях.  

7. Мониторингът и оценката допринасят за ефективността и ефикасността на политиките и 

изграждането на стратегическа визия - институциите постигат резултати, които отговарят 

на обществените нужди, като използват наличните ресурси по най-добрия начин. 

Лидерите и обществеността изграждат широка и дългосрочна перспектива за добро 

управление и развитие. 

Отделните заинтересовани страни се интересуват от различни перспективи на 

оценяването и търсят отговор на различни въпроси. При оценка на качеството на 

изпълнението на политиката, важните проблеми на оценката се отнасят до ефективното 

функциониране на управленските структури, правилното таргетиране и достъпността на 

политиката, осигуряването на качествени публични услуги, спазването на времевите 

графици и т.н.  

Резултатите от мониторинга подпомагат разработването на мерки и инструменти за 

развитие на политиката. Това е от особено значение за постигането на целите на 

политиката и тяхната дългосрочна устойчивост. Публичните политики имат и своята 

социална цена, която трябва да бъде определена навреме с цел да се привлекат 

балансиращи ресурси. Предвиждането на социалната цена, идентифицирането на групите 

в риск и набелязването на облекчаващи мерки подкрепят изпълнението на политиката. 

Изпълнението на публичните политики е социален процес, а не само последица от 

административни или технически решения. Обществената стратегия за изпълнението на 

политиката следва да даде отговор на въпроса как да се мобилизират, организират и 

координират обществените действия на различните заинтересовани страни, за да се 

превърне тя в реалност. Не може да се очаква всички засегнати страни да са съгласни с 

реализацията на определена политика и активно да ги подкрепят. Мерките за изграждане 

на съгласие и доверие, решаването на конфликти и договарянето на приемливи 
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възможности са области, в които мониторингът и оценката могат да съществено да 

допринесат за успешното изпълнение на политиката/програмата. 

Мониторингът и оценката са средство не само за разбиране на проблемите, но и за 

намирането на осъществими решения.  

В крайна сметка смисълът на мониторинга и оценката на публичните политики и 

програми е да се прецени дали е възможно да се повиши качеството на живота, 

благосъстоянието и възможностите за просперитет на гражданите. Мониторингът и 

оценката на публични политики и програми дават възможност на управляващите да 

формулират приоритетите за развитие, като систематично се търси на отговор на редица 

ключови въпроси, които имат значение за политиците, мениджърите, заинтересованите 

страни и гражданите:  

 Каква е значимостта на ефектите от реализацията на политиката или програмата за 

различните целеви групи и заинтересовани страни?  

 Съществуват ли сериозни рискове, застрашаващи изпълнението на 

политиката/програмата или успешното постигане на планираните резултати?  

 Регистрират ли се непредвидени негативни последици от осъществяването на 

политиката/програмата?  

 Необходими ли са корекции (ако да – какви) в начина на реализация на 

политиката/програмата?  

 

3. Методи за мониторинг и оценка на политики 

Разграничават се няколко различни методологически подхода при извършването на 

оценка на публични политики и програми, които имат специфичен фокус и ориентация:  

 Разпределение и използване на ресурсите както при разработването на 

политиката (как ще бъдат използвани ресурсите), така и ретроспективно (как 

ресурсите са били изразходвани). Пример за това е анализът „разходи - ползи” 

(cost-benefit analysis), ориентиран най-вече към оценка на икономичността и 

ефикасността на публичните полики. 

 Изработване на стандарти и/или измерими цели - Формулират се критерии и 

показатели, чрез които се преценява успехът, качеството на реализация и 

въздействието на политиката. Такъв метод е оценката на показатели 

(benchmarking), ориентирана към степента, в която са постигнати определени цели  

и насочен най-вече към оценка на ефективността и въздействието на публичните 

политики.  

 Разбиране и обяснение на въздействията на политиката и причинни връзки с 

нейните елементи и извършените интервенции (какво, как, кога, при какви условия 

«работи» добре). Илюстрация на този подход, насочен към по-добро качество на 

изпълнението на публичните политики, са тематичните оценки на различни 

кокретни интервенции в дадена област и идентифицирането на това кои от тях и 

защо са били успешни или неуспешни при дадените обстоятелства.  

 Промяна и саморегулиране - предоставя по-комплексна обратна връзка за 

осигуряване на самокоригиране и развитие на политиката в хода на нейната 

реализация. Мониторингът и текущото оценяване, които предоставят обратна 
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връзка за прилагането на политиката и изпълнението на програмата с оглед на 

извършването на корекции и промени, илюстрират този подход, съдействащ за 

усъвършенстване разработването и прилагането на публичните политики и 

програми.  

 Включване и участие - този метод е насочен към сътрудничество и развитие на 

партньорства, мрежи, общности и територии чрез активно привличане в 

оценяването на всички заинтересовани страни. Консултативните, теренните и 

семинарните методи, ориентирани към активното включване на заинтересованите 

страни в разработването, прилагането, мониторинга и оценката на политиките, са 

пример за този подход. 

Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка на местната политика ще 

поставят в една обща рамка дейностите по стратегическо планиране, планирането на 

конкретната политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг, прилагането на 

политиката (процеса на обосновани и планирани административни действия за 

постигането на крайните цели на стратегическото планиране), мониторингът и контролът 

(за проследяване и измерване постигането на целите на политиката и ефективността в 

хода на нейната реализация) и оценката на процеса, резултатите и въздействието от 

планирането и прилагането на местната политика. 

Изграждането на система за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на 

общинската политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг ще осигури 

необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на 

планираните цели и приоритети. Разработените Правила за мониторинг и контрол на 

изпълнението на политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг ще 

спомогнат за доброто изпълнение на планираните дейности и идентифицирането и 

предотвратяването на възникващи проблеми. 

За да се гарантира устойчивостта и реално проследяване на резултатите, с разработените 

правила за мониторинг и контрол ще се измерва ефективността. Ще се създаде 

взаимосвързана система за изпълнение на приоритетите и задачите в общината и се 

създадат индикатори за измерване на ефективността и ефикасността заложените ресурси, 

за да се подобри процесът на управление и вземане на решения. 

Разработените правила за оценка ще дефинират методите за:  

 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. 

 
4. Принципи на разработване на правилата за мониторинг 

Важен момент при организацията на мониторинга, контрола и последващата оценка е 

определянето на водещите компоненти: 

 Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение; 

 Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри; 

 Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите; 
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 Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения; 

 Участие на заинтересованите страни.  

Основните принципи при разработването и прилагането на правила за мониторинг и 

контрол на общинската политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг ще 

бъдат:  

 планиране и програмиране на развитието на основата на идентифицираните нужди 

и потенциал на регионалните и местните общности 

 съответствие с политиките, приоритетите и правилата за прилагане на 

инструментите за регионално развитие на национално и европейско ниво; 

 взаимодействие със секторните политики и инструментите, оказващи въздействие 

върху регионалното развитие; 

 сътрудничество и координация между органите за управление и заинтересованите 

страни; 

 систематично наблюдение, оценка и докладване на напредъка при изпълнение на 

стратегическите планови и програмни документи за регионално развитие; 

 ефективно управление и контрол, включително за рационално използване на 

финансовите и административните ресурси; 

 осигуряване на информация и комуникация със заинтересованите страни по 

отношение на целите, възможните ползи и резултатите от изпълнението на стратегиите, 

плановете и програмите за регионално развитие. 

С цел повишаване на ефективността на общинските политики ще се осъществи по-силна 

връзка между изпълнението и резултатите и между стимулите и задължителните условия 

чрез подобряване на системите за наблюдение и оценка и определяне на количествено и 

качествено измерими цели. Средство за постигане на тази цел е въвеждането на опростено 

и прозрачно управление и контрол. 

Методическата база на Министерството за регионалното развитие за периода 2014-2020 

година, отразява принципите на информационното общество и насочва вниманието към 

по-широкото прилагане на предоставените възможности в процеса на стратегическо 

планиране. Препоръчва се изграждането на интегрирани информационни системи, 

позволяващи ефективно наблюдение и оценка на резултатите и въздействието в областта 

на регионалното и местното развитие. 

Правилата и методиките за мониторинг, контрол и оценка при изпълнението на 

политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг ще съдържат следните 

инструменти на доброто управление: 

 Ефективност и ефикасност на политиките и изграждането на стратегическа 

визия - институциите постигат резултати, адекватни на обществените нужди, като 

наличните ресурси се използват по най-добрия начин. Лидерите и обществеността 

изграждат широка и дългосрочна перспектива за добро 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 и техните мрежи, 

ангажирани с реализацията на политиките. 

 Отчетност – отговорите на въпроса до каква степен политиките постигат своите 

цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси, какви са обществените 
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въздействия. Отчетността дава възможност на всички заинтересовани страни – социално-

икономически партньори - да преценяват степента, в която техните интереси са защитени. 

 Отговорност на управлението - политиците и служителите в публичния сектор 

правят публични резултатите от упражняването на своите правомощия, вземат мерки при 

разминавания между планирани и получени резултати, поемат отговорност за грешки и 

некомпетентност. 

 Прозрачност на управленските процеси - информацията за процедурите и 

отговорните институции са достъпни за заинтересованите страни и обществеността, 

каналите за комуникация между заинтересованите страни и публичните власти са 

отворени. 

 Механизми за гражданско участие – активните граждани получават възможност да 

участват във вземането на решения за реализацията на публичните политики или 

необходимостта от тяхната промяна. 

 Съгласие – общественият дебат позволява съгласуване на различни интереси и 

постигане на съгласие и подкрепа за реализацията на публичните политики. В процеса на 

мониторинга и оценяването на публичните политики заинтересованите страни получават 

възможност за влияние върху тях, което води до мобилизация и координация на 

обществените действия на различните заинтересовани страни. 

 
Резултатите от мониторинга и оценките подпомагат разработването на мерки и 

инструменти за развитие на обществените политики. Мониторингът може да е вътрешен, 

външен, или “смесен” - когато се използва външен мониторинг, за да се проверят 

резултатите от вътрешен мониторинг.  

Вътрешният мониторинг се извършва от служителите в администрацията. При него се 

акцентира върху разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите 

средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на 

непредвидени обстоятелствата, предлагането на уместни промени, внасянето на 

своевременни корекции, както и върху установяването на действителния напредък в 

прилагането на политиката.  

Вътрешният мониторинг трябва да е ежедневна дейност на експертите, определени от 

компетентния орган, осъществяващ прилагането.  

Външният мониторинг се възлага от компетентния орган на външни за съответната 

администрация експерти. Той създава допълнителна сигурност по отношение на 

независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при оценката на междинните 

и крайните резултати. Специално внимание се обръща на точното съответствие с приетите 

правила и на ефективното усвояване на финансовите средства.  

 

Основна задача на мониторинга е да следи и измерва постигането на целите и 

ефективността им в хода на тяхната реализация. В резултат на осъществявания 

мониторинг ще се направят своевременни корекции в начина на изпълнение на 

политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг. Текущият мониторинг има 

особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в 

няколко фази. Осъществяването на всяка следваща фаза се предшества от мониторинг и 

оценка на дейностите и резултатите от предшестващите етапи. 



 

Проект „Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №13 -13-121/31.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 
11 

Контролът на изпълнението на политиката е важна функция на управлението. Функцията 

контрол играе ролята на обратна връзка в управлението. В резултат на осъществения 

контрол ще се получава информация за състоянието на изпълнението на политиките, 

оценка на тяхното въздействие, за резултатите от предишните управленски въздействия.  

Основните аспекти, които обхващат механизма за контрол на политиките са: 

 определяне на това какво и по какви показатели да се провери изпълнението; 

 оценка на състоянието на контролираната политика в съответствие с приетите 

стандарти, нормативи или други еталонни показатели;  

 изясняване на причините за отклоненията, ако такива са налице; 

 осъществяване на корекция, ако тя е възможна и необходима. 

Правилата за мониторинг, контрол и последваща оценка са необходими за 

идентифициране на слабите места в организацията и определяне на необходими 

коригиращи действия, за подобряване на процеса при изпълнение на политики, както и за 

отчетността и прозрачността на общината. Така на практика общинските служители ще 

следят за степента на изпълнение на стратегическия документ, а общинският съвет при 

необходимост ще предприема коригиращи действия. 

При изпълнение на дейностите по мониторинг на политиката за развитие на туризма и 

туристическия маркетинг ще се следват основните принципи за прилагане на 

регионалната политика и използване на инструментите за подпомагане на регионалното 

развитие, в т.ч.: 

• Ефективно партньорство, осъществявано с активното участие на националните, 

регионалните и местните публични власти, икономическите и социалните партньори, 

представителите на гражданското общество; 

• Взаимодействие между органите на различните нива на управление в цялостния 

процес на подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегиите, плановете и 

програмите за регионално развитие, като действията им се базират на утвърдени 

принципи и правила за сътрудничество, споделяне и обмен на информация, опит, 

резултати и добри практики; 

• Съответствие с европейското и националното законодателство, приложимо в 

областта на регионалното развитие; 

• Насърчаване на равенството между мъжете и жените, интегриране на 

перспективата за равни шансове на половете и премахването на всякакви форми на 

дискриминация в процесите на планиране и изпълнение на стратегиите, плановете и 

програмите; 

• Устойчиво развитие, базирано на опазване и подобряване на околната среда, 

ефикасно използване на ресурсите, адаптиране и намаляване на въздействието на 

климатичните промени, превенция и управление на риска, преодоляване на последствията 

от бедствия. 

 
5. Наличен инструментариум и методи за разработване и прилагане на 

общински политики от общинската администрация на Община Елин Пелин  

Общинският съвет и общинската администрация на Община Елин Пелин организират и 

осъществяват дейността си въз основа на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. 



 

Проект „Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №13 -13-121/31.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 
12 

Ръководството на общината е представено от кмет, трима заместник кметове и секретар, 

отдел по ъвтрешен одит, кметове на населени места и кметски наместници. 

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на 

общинската администрация за точното спазване на нормативните актове, организира 

дейността на общинската администрация; отговаря за условията на работа на служителите 

на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите; организира 

деловодството, документооборота в общината и общинския архив и т.н.  

Общата администрация е организирана в две дирекции: Дирекция “Административно – 

правно обслужване” и Дирекция “Финансово – стопански дейности” и четири отдела: 

Отдел “Устройство на територията и контрол на строителството”; Отдел „Общинска 

собственост, гори и екология”; Отдел „Инвестиционна политика и проекти“ и Отдел 

„Образование, култура и социални дейности”. 

Кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, насочва и 

координира дейността на специализираните изпълнителни органи, назначава и 

освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, 

ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и 

служителите в общинската администрация. Също така, той организира изпълнението на 

общинския бюджет, организира изпълнението на дългосрочните програми, утвърждава 

устройствения правилник на общинската администрация. 

В състава на община Елин Пелин влизат следните кметства: с.гара Елин Пелин, с.Нови 

хан, с.Лесново, с.Равно поле, с.Габра, с.Мусачево, с.Петково, с.Столник, с.Доганово, 

с.Голема Раковица, с.Елешница, с.Григорево, с.Чурек. 

Общинските съветници са 21 на брой. Начело на Общинския съвет- Елин Пелин стои 

председател, който свиква съвета на заседание и ръководи подготовката на заседанията на 

съвета, ръководи заседанията на съвета, координира работата на постоянните комисии, 

подпомага съветниците в тяхната дейност, представлява съвета пред външни лица и 

организации.  

Постоянните комисии на Общински съвет-Елин Пелин са 7 на брой, като всеки общински 

съветник участва най-малко в състава на две:  

 ПК по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско 

стопанство” със 7-членен състав;  

 ПК по „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските дружества с 

общинско участие в капитала” с 5-членен състав;  

 ПК по „Законност, сигурност, обществен ред, граждански права и 

транспорт” със 7-членен състав;  

 ПК по „Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и 

социални дейности” със 7-членен състав;  

 ПК по „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско имущество” 

със 7-членен състав;  

 ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие” със 7-членен състав;  

 ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси” със 7-

членен състав.  

В общината се отчита се добра усвояемост на безвъзмездните средства и добро 

управление на проектите, видно от информацията, изнесена в Информационната система 

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН).  
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Към настоящия момент в Община Елин Пелин действат следните стратегически и планови 

документи, правилници и наредби: 

 Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2008 – 

2012 г. 

 План за енергийна ефективност на Община Елин Пелин 2012-2015г. 

 Стратегия за развитие на социалните услуги на община Елин Пелин 2011-2015 

 Правилник за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация с нанесени изменения, след 

издаване на Нареждане №2/26.02.2014г. на Председателя на Общински съвет 

 Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Елин Пелин, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с 

нанесени изменения и допълнения, съгласно Решения №№ 890 и 891/ 20.02.2014 г.  

 Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация на Община Елин 

Пелин 

 Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови 

помощи в полза на физически лица от бюджета на Община Елин Пелин 

 Наредба на Община Елин Пелин за определяне размера на местните данъци, с 

нанесени изменения и допълнения, съгласно Решение № 893/ 20.02.2014 г. 

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на бюджета на Община Елин Пелин, приета с Решение № 888/ 20.02.2014 г. 

 Правилник за организацията и дейността на ОбС-Елин Пелин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, с нанесени изменения и 

допълнения, съгласно Решение №864/30.01.2014г. на ОбС-Елин Пелин 

 Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем и разпореждане с жилищната собственост на Община Елин Пелин 

 Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община 

Елин Пелин 

 Наредба за управление на общинските горски територии в Община Елин Пелин 

 Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Елин Пелин 

 Наредба №3 за придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на домашни 

любимци и селскостопански животни на територията на Община Елин Пелин. 

 Наредба № 2 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците 

на територията на Община Eлин Пелин 

 Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

 Наредба за стимулиране на децата и учениците с изявени дарби в Община Елин 

Пелин 

 Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Елин Пелин 

 Наредба за издаване на карти за паркиране на лица с трайни увреждания на 

територията на Община Елин Пелин 

 Наредба за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин (Изм. с 

Решение № 1243 по Протокол № 47/ 16.12.2010 г.) 

http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/POD-s_posledni_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/POD-s_posledni_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/POD-s_posledni_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_za_organizatsiyata_i_deynostta_na_ObS_s_izmeneniya_ot_20_02_2014_g.7z
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_za_organizatsiyata_i_deynostta_na_ObS_s_izmeneniya_ot_20_02_2014_g.7z
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_za_organizatsiyata_i_deynostta_na_ObS_s_izmeneniya_ot_20_02_2014_g.7z
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/NAREDBA_za_opredelyane_na_mestnite_danatsi__s_naneseni_izmeneniya_i_dopalneniya__saglasno_Reshenie_n_893_ot_20_02_2014_g.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/NAREDBA_za_opredelyane_na_mestnite_danatsi__s_naneseni_izmeneniya_i_dopalneniya__saglasno_Reshenie_n_893_ot_20_02_2014_g.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Naredba_za_usloviyata_i_reda_za_sastavyane_na_byudzhetnata_prognoza_za_mestnite_deynosti_za_sledvashtite_tri_godini__za_sastavyane__priemane__izpalnenie_i_otchitane_na_byudzheta_na_Obshtina_Elin_Pelin.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Naredba_za_usloviyata_i_reda_za_sastavyane_na_byudzhetnata_prognoza_za_mestnite_deynosti_za_sledvashtite_tri_godini__za_sastavyane__priemane__izpalnenie_i_otchitane_na_byudzheta_na_Obshtina_Elin_Pelin.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Naredba_za_usloviyata_i_reda_za_sastavyane_na_byudzhetnata_prognoza_za_mestnite_deynosti_za_sledvashtite_tri_godini__za_sastavyane__priemane__izpalnenie_i_otchitane_na_byudzheta_na_Obshtina_Elin_Pelin.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_s_posl_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_s_posl_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Pravilnik_s_posl_izmeneniya.rar
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Naredba_za_izdavane_na_karti_za_parkirane_na_litsa_s_trayni_uvrezhdaniya_na_teritoriyata_na_Obshtina_Elin_Pelin.pdf
http://www.elinpelin.org/pr-nar/2014/Naredba_za_izdavane_na_karti_za_parkirane_na_litsa_s_trayni_uvrezhdaniya_na_teritoriyata_na_Obshtina_Elin_Pelin.pdf
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 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Елин Пелин 

 Наредба за вътрешния ред и правилата за ползване на общинска Спортна зала в гр. 

Елин Пелин 

 Наредба за управление на общинските пътища 

 Инструкция за информационно-деловодната дейност в Община Елин Пелин 

 Етичен кодекс за поведение на служителите в общинската администрация 

 Харта на клиента 

Общинска администрация е сертифицирана по стандарт ISO 14001:2004 с област на 

приложение административно, правно и информационно обслужване на физически и 

юридически лица, удостоверяващ, че системата за управление по отношение на околната 

среда на оперативната структура съответства на посочения стандарт. 

Общинска администрация Елин Пелин притежава и сертификат, удостоверяващ, че 

системата за сигурността на информацията на оперативната структура съответства на 

стандарт ISO/IEC 27001:2005 с област на приложение административно, правно и 

информационно обслужване на физически и юридически лица. 

Общинска администрация Елин Пелин притежава и сертификат, удостоверяващ, че 

системата за управление на качеството на оперативната структура съответства на стандарт 

ISO 9001:2008 с област на приложение административно, правно и информационно 

обслужване на физически и юридически лица. 

От 2009 г. е приет и Наръчник за интегрирана система за управление на качеството и 

околната среда / ISO 9001:2000 & ISO 14001:2004/ в Общинска администрация Елин 

Пелин, който документира интегрираната система за управление на процесите, окзващи 

влияние върху качеството на административно обслужване и опазването на оклната среда 

в съответствие с международните стандарти. 

 
6. Политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг - обект на 

мониторинг и контрол съгласно Общинският план за развитие на община 

Елин Пелин 2014-2020 г.  

Общинският план за развитие е основен документ от системата документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, който осъществява 

връзката между документите на областно ниво и на ниво град. 

Общинският план за развитие определя средносрочни цели и приоритети за интегрирано и 

устойчиво местно развитие за периода 2014-2020 г., отчита целите и приоритетите на ОСР 

в съответствие със специфичния потенциал за развитие на общината, като се съобразява 

със стратегическите насоки, зададени в Областната стратегия за развитие. ОПР е в 

постоянна съгласуваност и взаимодействие с устройствените планове за общината. Отчита 

ангажиментите по споразумения с други общини за реализация на проекти от общ интерес 

Съдържа програма за реализация, която отчита изискванията на финансовите 

инструменти, посочени като източници на финансиране, и отчита участието на общината 

в европейското териториално сътрудничество. 

Като основен инструмент за управление на развитието на общината в следващите седем 

години, Общинският план за развитие на община Елин Пелин очертава стратегическата 

рамка за развитие на местната специфика и потенциали като определя конкретни действия 
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за решаване проблемите на общината и развитие на нейните потенциали, като гарантира 

публичност, прозрачност и участие на всички заинтересовани лица. 
Като основен инструмент за реализиране на местните политики, Общинският план за развитие 

съдържа секторни и териториални политики за развитие на местно ниво, влизащи в 

компетентностите и отговорностите на местните власти. Една от тези политики е политиката 

за развитие на туризма и туристическия маркетинг. 

Анализът на туристическия сектор показва, че туристическата инфраструктура в община 

Елин Пелин е слабо развита. В данните на НСИ към 2012 г. в общината липсват 

категоризирани средства за подслон.Развит е ловният туризъм, благодарение на добре 

поддържаните и с традиции ловни стопанства като „Витиня” и „Арамлиец”, голф туризмът, 

който привлича много чуждестранни гости благодарение на първото открито в България голф-

игрище. 

В SWOT анализа на ОПР са отчетени следните слаби страни: 

- слаба усвоеност на туристическите ресурси и потенциали 

- слабо развитие на туризма и туристическия маркетинг 

- общината няма изграден международен имидж на туристическа дестинация  

- слабо развитие туристическа инфраструктура 

Анкетните проучвания сред местното население и местната администрация очертават 

ключови проекти, които следва да бъдат заложени за програмния период 2014-2020 г., а 

именно: насърчаване на инвестициите, развитие на туризма, развитие на туристическата 

инфраструктура и маркетинга на дестинацията. 

В стратегията за развитие на общината за периода 2014-2020 г. е заложена конкретна 

специфична цел към Приоритет 3. „Развитие на икономиката и човешките ресурси“: 

Развитие на туристическата инфраструктура и промоция на туризма. 

Друга специфична цел, подкрепяща политиката на общината в тази сфера е третатата 

специфична цел към Приоритет 1. „Модернизиране на средата“, а именно: „Обновяване на 

културната инфраструктура и валоризация на културното наследство“. 

Една от специфичните цели към Приоритет 4. „Добро управление и развитие на 

партньорства“ също има отношение към развитието на туризма и туристическия 

маркетинг, а именно специфична цел 4.2. Развитие на партньорства в приоритетни 

области, тъй като туризмът е една от приоритетните области за развитие в общината до 

2020 г. Третата специфична цел към този приоритет също има отношение към развитието 

на туризма и туристическия маркетинг – „Осигуряване на планова и информационна 

обезпеченост“. 

Развитието на туризма е заложено още във визията за развитие на общината до 2020 г.: 

Превръщане на Община Елин Пелин в икономически просперираща територия с чиста 

околна среда и модерна инфраструктура. За да се превърне Елин Пелин в икономически 

просперираща община, един от факторите за растеж е именно маркетинг на дестинацията 

и популяризиране и ефективно усвояване на туристическите ресурси и потенциали. 

Към всяка една от тези специфични цели в програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. 

са заложени ключови проекти за постигане на приоритетите на плана, а от там и главната 

цел и визията. 
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По специфична цел 1.3. „Обновяване на културната инфраструктура и валоризация на 

културното наследство“ са заложени следните проекти в областта на развитието на 

туризма: 

1.3. 
Изграждане на църквата „Св.Св. Константин и Елена“ в 

с.Гара Елин Пелин 
ПРСР 

1.3. Експониране и социализиране на културното наследство ПРСР 

 

По специфична цел 3.3. „Развитие на туристическата инфраструктура и промоция на 

туризма“ са заложени следните проекти в областта на развитието на туризма: 

3.3. Изграждане на обществен басейн в с.Равно поле ПРСР/ ПЧП 

3.3. Изграждане на СПА център в с.Равно поле ПРСР/ ПЧП 

3.3. 

Изграждане на рекреационни центрове 

- рекреационен център до минералния извор в с.Елешница 

- рекреационен център в с.Богданлия 
ПРСР/ ПЧП 

3.3. Промоция на туризма и маркетинг и реклама на дестинацията ПРСР 

 
По специфична цел 4.2. „Развитие на партньорства в приоритетни области“ са заложени 

следните проекти в областта на развитието на туризма: 

4.2. Подкрепа за развитие на спортната дейност в общината  ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

4.2. Обмяна на опит и добри практики със съседни общини ПРСР 

4.2. Подкрепа за внедряване на нови технологии и 

информационни средства 
ПРСР/ОПРЧР 

4.2. Модернизиране на оборудването в културната 

инфраструктура 
ПРСР 

4.2. Организиране на иновативни културни и спортни събития в 

партньорство със съседни общини 

ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

 
По специфична цел 4.3. „Осигуряване на планова и информационна обезпеченост“ е 

заложен следния проект в областта на развитието на туризма: 

4.3. 
Разработване на Стратегия за устойчиво развитие на туризма 

в Община Елин Пелин за периода 2014-2020 г. 
ОПДУ 

 
Именно тези са проектите, свързанис политиката за развитие на туризма и туристическия 

маркетинг, които трябва да са обект на мониторинг и контрол съгласно Общинският план 

за развитие на община Елин Пелин 2014-2020 г. проектите са идентифицирани с най-

широко гражданско участие и отразяват реалните потребности на общината и 

възможностите за развитие на туристическите ѝ ресурси и потенциали. 

 

7. Определяне на индикаторите за измерване степента на изпълнение;  
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За да се гарантира устойчивост и реално проследяване на резултатите от прилаганата 

политика в община Елин Пелин, е необходимо разработване на правила за мониторинг и 

контрол, които да измерват ефективността. Необходимо е да се създаде взаимосвързана 

система за изпълнение на приоритетите и задачите на общината в областта на развитието 

на туризма и туристическия маркетинг и да се създадат индикатори за измерване на 

ефективността и ефикасността на заложените ресурси. Това ще допринесе за подобряване 

на процеса на управление и вземане на решения като цяло.  

Ето защо се определят ключови индикатори (количествени и качествени) на ниво 

политика (съответно за приоритети и мерки), за да може да се наблюдава и оценява 

изпълнението на политиката. Индикаторите имат стойности, като се посочва изходното 

състояние и да се задават целеви стойности за постигане на конкретната политика на 

общината. Цели се индикаторите да бъдат максимално измерими, изпълними, 

реалистични и времево обвързани и да осигуряват обективна основа за оценка на степента 

на постигане на резултатите. Определя се регулярността на събиране и въвеждане на 

данни по отделните индикатори. 

Фокусът е насочен към разработване на ефективни и подходящи техники и инструменти 

за наблюдение на осъществяваната политика, основните сред които са: 

- Използването на релевантни основни индикатори – базови (определящи 

изходната ситуация), продуктови, за резултат и въздействие – за които да бъдат 

дефинирани реалистични и измерими целеви стойности.  

- Дизайн на необходимите бази данни за осъществяване на мониторинг на 

конкретната политика, точно определяне на информацията, която трябва да бъде налична, 

честотата и времевия период, в който е необходимо да разполага с нея, както и вида и 

формата, в която вземащите решения трябва да разполагат с информационния ресурс.  

- Определяне на комуникационните канали за събиране на информацията за 

нуждите на мониторинга и оценката. 

Изборът на индикатори за оценка е съобразен с целите на политиката на общината за развитие 

на туризма и туристическия маркетинг.  

Индикаторите са верифицирани спрямо специфичната цел и позволяват да се измери до каква 

степен политиката е правилно изпълнена и нейните цели са постигнати. Съществува връзка 

между нивото на целите, които се оценяват и типа на индикаторите, които се използват.  

Индикаторите за ресурси предоставят информация относно финансовите, човешките, 

материалните, организационните или регулаторните средства, необходими за изпълнението на 

политиката.  

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

(или услугите, които трябва да се предоставят) чрез реализацията на политиката.  

Индикаторите за резултати отразяват непосредствените влияния на политиката върху 

целевите групи, бенефициентите, преките адресати на политиката.  

Индикаторите за въздействие се отнасят към по-широките последици от политиката извън 

прякото и непосредствено влияние върху целевите групи. Те включват средносрочни 

въздействия върху: преките адресати или бенефициенти; хора или организации, към които 

политиката не е пряко насочена; непредвидени въздействия 

Индикаторите за контекст са валидни за цялата територия, население или по-големи 

обществени групи без да се прави разграничение между тези, които са били обхванати от 

политиката и тези, които не са били достигнати от нея.  
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Подборът на конкретните индикатори за извършване на оценката за постигането на целите на 

политиката е съобразен и с някои важни изисквания, известни като RACER:  

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

• Accepted (приети) от използващите ги заинтересовани страни.  

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

обяснявани  

• Easy (лесни) за наблюдение, опростени и не изискващи много големи разходи.  

• Robust (устойчиви) на манипулации, регистриращи както позитивните, така и негативните 

ефекти на оценяваната специфична цел 

Мониторингът, контролът и оценката дефинират и набора от индикатори, които отчитат 

специфичния характер на подкрепата, целта и приоритетите на конкретната политика.  

Началото и краят на този процес е оценката на провежданата политика, която се 

осъществява на базата на събраните данни за определените индикатори за мониторинг на 

политиката. Изводите направени по отношение на ефективността и ефикасността на 

провежданата политика, постигнатите резултати по отношение на поставените цели и 

релевантността на политиката се вземат предвид при актуализирането и разработването на 

стратегически документи. 



 

Оперативна програма  
"Административен капацитет" 

www.opac.government.bg 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд" 

19 

Примерни индикатори за проследяване напредъка в изпълнение на политиката на Община Елин Пелин за развитие на 

туризма и туристическия маркетинг 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Период на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Индикатори за 

ресурси 

Вложени финансови ресурси за експониране и 

социализация на културните ценности 
хил.лв. годишно 0 2 350 

Вложени финансови ресурси за провеждане на 

спортните събития 
хил.лв. годишно 0 2 800 

Вложени финансови ресурси за провеждане на 

иновативните културни събития 
хил.лв. годишно 0 2 800 

Вложени финансови ресурси за изграждане на 

рекреационните центрове 
хил.лв. годишно 0 6 300 

Брой хора, взели участие в подготовката на културните 

събития 
брой годишно 0 280 

Индикатори за 

продукти 

Брой реставрирани и експонирани паметници на 

културата 
брой годишно 0 10 

Брой паметници с подобрен достъп брой годишно 0 10 

Брой изградени рекреационни центрове брой годишно 0 3 

Брой инициативи за промоция на туризма и маркетинг 

и реклама на дестинацията 
брой годишно 0 28 

Брой изградени обществени басейни брой годишно 0 1 

Брой разработени и приети стратегически документи, 

насочени към развитието на туризма 
брой веднъж в края 

на периода 
0 1 

Индикатори за 

резултати 

Брой инициативи за обмяна на опит и добри практики 

със съседни общини 
брой два пъти за 

периода /2018 

и 2020 г./ 

0 5 
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Брой проведени спортни събития брой годишно 0 14 

Брой проведени иновативни културни събития брой годишно 0 14 

% от обектите на културната инфраструктура с 

модернизирано оборудване 

% два пъти за 

периода /2018 

и 2020 г./ 

0 100 

% от туристическите обекти в общината с внедрени 

нови информационни средства 

% два пъти за 

периода /2018 

и 2020 г./ 

0 3 

Индикатори за 

въздействие 

Приходи от туризма в следствие обновените културни 

обекти 
хил.лв годишно 0 1 500 

Приходи от туризма в следствие на проведените 

спортни събития 
лв годишно 0 2 500 

Приходи от туризма в следствие на проведените 

иновативни културни събития 
лв годишно 0 2500 

% потребители, облагодетелствани от обновената база 

на културната инфраструктура 
% два пъти за 

периода /2018 

и 2020 г./ 

0 100 

Брой хора, назначени на работа в новоразкритите 

рекреационни центрове 
брой два пъти за 

периода /2018 

и 2020 г./ 

0 30 

Индикатори за 

контекст 

% от територията на общината с повишено качество на 

средата и подобрен туристически имидж 
% годишно 0 76 

% от туристическия бранш отчитащ ръст в приходите 

в сравнение с предишни години 
% годишно 0 100 
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За осъществяване на мониторинга могат да се използват следните източници на 

информация:  

 Отчети за изпълнението на политиката за развитие на туризма и туристическия 

маркетинг;  

 Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Елин Пелин  за 

периода 2014-2020 г.  

 Справки за реализираните проекти и инициативи, свързани с развитието на туризма;  

 Решения на Общински съвет по отношение на политиката за развитие на туризма и 

туристическия маркетинг 

 Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, на които е 

обсъждана политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг с 

представители на заинтересованите страни;  

 Решения на Общински съвет за приемане на общинския бюджет;  

 Справки и отчети за изпълнението на общинския бюджет;  

 Данни на НСИ за икономическото и социалното развитиена общината за периода 

201402012 г. и по конкретно развитието на туристическия сектор;  

 Справки за изготвени и изпълнени проекти във връзка с политиката на общината за 

развитие на туризма и туристическия маркетинг;  

 Годишна програма за управление и годишен отчет за дейността на кмета;  

 Годишни доклади за изпълнението и наблюдението на Общинския план за развитие 

 

8. Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри 

Фокусът е насочен към разработване на ефективни и подходящи техники и инструменти 

за наблюдение на осъществяваната политика, основните сред които са: 

- Задаване на ясни правила и определяне на процедури, които да гарантират не 

само навременното получаване и събиране на информацията, но и нейната надеждност, 

обективност и проверимост.  

- Използване на независимо експертно мнение чрез външни за съответната 

администрация експерти. 

- Формиране на комитети/ експертни групи/ консултативни органи за извършване 

на регулярно наблюдение, отчитане на резултатите, предлагане и вземане на решения за 

корективни действия при необходимост. 

Дейностите по наблюдение изпълнението на политики са задължителни за органите на 

местната власт. Процедурите по изпълнение на наблюдението са представени в ЗРР (чл. 23 

и чл. 24) и правилника за прилагането му:  

 Органът отговорен за наблюдението на ОПР е общинският съвет, който има и 

задължението да осигури съответното участие и ангажираност на максимално голям 

брой заинтересовани страни.  

 
бюджета на Община Елин Пелин;  

 Отговорен за организацията на процеса по наблюдение на изпълнението на ОПР е 

Кметът на Община Елин Пелин.  
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 Наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява чрез изготвянето на 

годишни доклади, които се изготвят въз основа на определен от кмета на общината 

ред и се одобряват от общинския съвет:  

- Срокът за изготвяне и внасяне на годишният доклад за наблюдение на 

изпълнението е 31 март на всяка следваща година;  

- Информацията и данните свързани наблюдението на изпълнението на ОПР се 

въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното 

развитие.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на ОПР, включва:  

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

социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за 

развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие 

 Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ 

на данни; 

 Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за 

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

проблеми; 

 Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 

на общинския план за развитие; 

 Мерки за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината; 

 Мерки за прилагане принципа на партньорство; 

 Резултати от извършени оценки към края на съответната година; 

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

 

9. Избор на механизми за сравнение и оценка на резултатите 

За целите на мониторинга на политиката за развитие на туризма и туристическия 

маркетинг за развитие на територията на Община Елин Пелин ще се прилага подхода 

оценка на показатели или т.нар. benchmarking, който в най-голяма степен гарантира 

ефективност на процеса. Той се основава на разработване на система от критерии и 

индикатори, чрез която се осъществяват мониторинг и оценка на политиката. 

Използването на система от ключови индикатори има няколко важни положителни 

функции:  

 измерване степента на реализация на публичната политика;  

 оценяване на ефективността и ефикасността на дейността на публичните 

институции при реализацията на публичната политика;  
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 осигуряване на прозрачност за работата на публичните институции 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.  

Общинският план за развитие на община Елин Пелин е основният инструмент за 

планиране и реализиране на политиките в сферата на регионално развитие. Поради тази 

причина, наред с описаните в рамките на настоящият Рамков документ процедури по 

прилагане на подхода за оценка на показателите (benchmarking), представителите на 

местната власт следва да реализират и дейностите по наблюдение на изпълнението на 

ОПР, предвидени в Закона за регионално развитие и Правилника за прилагането му. 

Поради непрекъснатия си характер, мониторингът ще служи като система за ранно 

предупреждаване и като средство за подобряване на прозрачността и отчетността пред 

обществеността.  

Основните принципи при осъществяването на оценката на показатели са следните: 

 Получаване на надеждна и достоверна информация, набирана от организации, 

които представляват публични интереси и са независими (финасово и 

организационно) от институциите, отговорни за реализацията на оценяваната 

политика;  

 Създаване на предпоставки за обществен контрол върху реализацията на 

политиката и нейните резултати - публична отчетност, отговорност и прозрачност 

на дейностите и резултатите от извършваната оценка;  

 Предоставяне на възможности за промяна на оценяваната политика въз основа на 

извършените независими оценки и анализи.  

Осъществяването на оценката на показатели преминава през пет последователни фази:  

 дефиниране на обекта и целите на оценката;  

 подготовка на оценката;  

 набиране на информация за стойностите на показателите, въз основа на които се 

извършва оценката;  

 анализ и интерпретация на стойностите на показателите;  

 отразяване на резултатите от оценката при реализацията на политиката  

Ето защо се препоръчва създаване на база от данни с отделните показатели, свързани с 

политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг, за да може да се извършва 

текущото и наблюдение.  

В базата данни трябва да се съдържа базовата стойност на определените индикатори, 

постигнати резултати към конкретния период на отчитане, финансови параметри на 

изпълнението; анализ на текущото изпълнение. 

Така създадената бази данни ще осигурява текуща и надеждна информация за политиката 

на Община Елин Пелин за развитие на туризма и туристическия маркетинг за:  

 Финансови показатели и възможност за сравнение с изразходвани финансови 

средства за подобни проекти, вече изпълнени в практиката /както в община Елин 

Пелин, така и в други общини със сходни социално-икономически условия и 

население/;  

 Степен на постигане на заложените цели  



 

Проект „Оптимизиране процеса на провеждане на качествени политики в Община Елин Пелин”, Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №13 -13-121/31.10.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” 
24 

 Информираност на ръководството на общината, общински съвет, местното 

население и заинтересованите страни 

 

При оценката на публичната политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг 

ще се използва методът „социален анализ“. Той се осъществява с ангажиране на 

заинтересованите страни, като се вземат предвид техните потребности и интересите им, 

които се засягат. Социалният анализ може да се ориентира към определяне на ефектите от 

приложението на политиката, както и към възможните решения и дейности за нейното 

усъвършенстване. Социалният анализ разглежда систематично няколко типа фактори, 

влияещи върху реализацията на публичните политики и програми:  

 демографски характеристики;  

 социално-икономически променливи;  

 социална организация на целевите групи;  

 обществено-политически контекст;  

 потребности, интереси и ценности на заинтересованите страни;  

 засегнати или оказващи влияние институции, организации, социални групи. 

Социалният анализ дава възможност да се оценят последиците и рисковете на политиката, 

да се смекчат неблагоприятните последици от нейното осъществяване, да се увеличи 

капацитета на институциите, организациите и социалните групи, които осъществяват 

политиката или са повлияни от нея.  

Въпросите, на които трябва да се търси отговор при мониторинга и оценката на 

публичната политика на Община Елин Пелин за развитие на туризма и туристическия 

маркетинг са:  

 Какви са последиците от политиката за различните целеви групи, заинтересовани 

страни, засегнати общности?  

 Какво е разпределението на положителните резултати от политиката между 

отделните ползватели и други заинтересовани страни?  

 Има ли непредвидени и нежелани странични ефекти от осъществяването на 

политиката и какви са възможните мерки за тяхното неутрализиране?  

 Има ли рискове, които заплашват да осуетят успешната реализация на политиката? 

До каква степен възможностите за тяхното усъвършенстване се съчетава с 

избягване на рисковете за отрицателни последици?  

 Каква институционална и организационна среда е необходима за осигуряване 

участието на заинтересованите страни в осъществяването на политиката, нейната 

оценка и развитие?  

 Има ли изграден капацитет за осъществяване на политиката на всички равнища, 

какво е необходимо за неговото увеличаване, за да се гарантира устойчивост на 

постигнатите резултати и въздействия?  

Субектите на мониторинга на изпълнението на местните политики за развитие са:  

 Кметът на община Елин Пелин;  

 Общинския съвет;  
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 Представителите на общинската 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;  

Групата на заинтересованите организации може да бъде разширявана с оглед на 

различните нужди от наблюдение на различните политики, но основните субекти са:  

 Дирекции и отдели от общинска администрация;  

 НПО 

 Социални, образователни и културни институции от общината  

 Представители на бизнеса и частния сектор 

 Представители на туристическия бранш и обслужващия сектор  

 

От гледна точка на практическото организиране на мониторинга на изпълнението на 

политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг, от особена важност е 

постигането на съгласие за разпределението на ролите и отговорностите и установяването 

на правила. 

Ето защо се препоръчва Кметът на общината със заповед да създаде Работна група за 

наблюдение изпълнението на политиката за развитие на туризма и туристическия 

маркетинг. 

Групата за наблюдение щe включва представители на общинската администрация, 

общински съветници, кметове на населени места на територията на Община Елин Пелин, 

представители на социално-икономическите партньори, на заинтересованите страни, 

представители на граждански и бизнес организации, медии. В работната група за 

мониторинг на изпълнението на местната политика ще бъдат включени:  

• представители на местната администрация – членове на Общински дирекции, които 

участват в ръководството и управлението на проекти 

• представители на структурите на гражданското общество – НПО, читалища, училищни 

настоятелства и др.  

• институции – представители на държавните структури в общината, експерти за 

организиране на процесите за събиране, агрегиране и анализиране на бази данни и 

изготвяне на експертни становища по конкретни индикатори за мониторинга;  

• представители на бизнеса, участващи като партньори на в осигуряването експертна 

оценка, финансова и логистична подкрепа;  

• представители на медиите - за популяризиране на инициативите, оказване на медиен 

контрол и посредничество при диалога с широката общественост в процеса на 

мониторинг.  

• независими експерти - привлечени с цел изготвянето на становища и изследвания по 

конкретни проблеми.  

 

Основните функции на Групата на мониторинг и контрол ще бъдат свързани с:  

• разглеждане и утвърждаване на индикаторите за мониторинг на изпълнението;  
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• периодично набиране и анализ на информация и данни по постигнатия напредък, които 

се предоставят на експертите, ангажирани при подготовка на годишните доклади за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие;  

• обсъждане на резултатите и степента на изпълнение на целите и приоритетите;  

• препоръчване на корективни мерки при констатиране на отклонения от първоначално 

формулираните параметри от изпълнението на поставените цели;  

• разглеждане на формулираните препоръки и предлагане на конкретни стъпки за 

изпълнението им 

 

В рамките на дейността си Работната група за наблюдение ще изготвя регулярни или 

конкретни доклади с констатации по прогреса на изпълнението на политиката. При 

необходимост ще предоставя препоръки за нейното подобряване с оглед гарантиране 

постигането на целите, които ще предоставя на Кмета на община Елин Пелин във формата 

на експертен доклад.  

Регулярността на провежданите заседания на Групата се определя от специфичните цели 

на политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг и нуждите на 

управлението. Извънредните заседания следва да се насрочват при необходимост по 

предложение на председателя на Групата. 

Председател на Групата по наблюдение и контрол трябва да бъде кметът на общината, като 

препоръчително е той да възложи със заповед, изпълнението на тази дейност на 

заместник- кмета по териториално и селищно устройство и общинска собственост. 

Дейността на Групата ще се отчита пред кмета на Община Елин Пелин, чрез изготвянето 

на годишни доклади за изпълнението на конкретната политика. Навременното представяне 

на информация за напредъка, възникналите проблеми и разглеждането на предложения за 

промяна на плана, ще доведат успешно реализиране на целите на плана. 

Председателя на групата определя датите за провеждане на заседанията на Групата по 

наблюдение и контрол, като в дейността си е подпомогнат от общинската администрация. 

Експертите от отдел „Инвестиционна политика и проекти“, ще бъдат основно звено за 

синхронизация и организация на дейността, като подпомагат ръководителя на Групата. 

Началникът на отдела, следва да бъда заместник-председател на Групата.  

Процеса по наблюдение на политиката за развитие на туризма и туристическия маркетинг 

е непрекъснат процес. Това налага необходимостта от въвеждането на административни 

правила и процедури за агрегиране на информация за финансовите и физически измерения 

на планираните и реално извършените дейности, за възникналите проблеми и генериране 

на отчетна информация за подпомагане на управленския процес. 

Интегрирането на различни дейности, свързани с развитието на туризма и туристическия 

маркетинг, налага екипната работа на много експерти от общинската администрация. 

Процесът по наблюдение и контрол може да е успешен само в резултат на колективна 

работа. 

Необходими са ежемесечни срещи на вътрешно административните структури на 

общината, които са преките участници в процеса. Заместник - председателят на Групата 

следва да бъде натоварен с организацията и изготвянето на докладите за резултатите от 

проведените срещи. Докладите следва да бъдат представяни на председателя на Групата. 
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Отдел „Вътрешен одит“ следва да бъде натоварен с одитирането и изготвянето на годишен 

доклад за дейността на Групата по наблюдение и контрол. Този одит ще удостовери, че 

въведените правила и процедури се спазват. 

Началникът на отдел "Устройство на територията и контрол на строителството" трябва да 

организира и контролира регулярност в предоставянето на информация за резултатите от 

предвидените дейностите от експертите от отдел „Инвестиционна политика и проекти“. 

Ръководителят на дирекция „Правно и административно обслужване", следва да 

организира и контролира дейността по събиране и предоставяне на статистическа 

информация, според нуждите за мониторинг на политиката за развитието на туризма и 

туристическия маркетинг.. 

Директорът на дирекция „Финансово-стопански дейности“, следва да бъде натоварен с 

задължението да актуализира финансовата информацията в информационната система за 

наблюдение и контрол. 

За целите на мониторинга и контрола може да се създаде информационна система за 

наблюдение и оценка на политики като основно средство за агрегиране на информация и 

генериране на справки за разработване на доклади и отчети на изпълнението на 

политиката. 

 

10. Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения 

Мониторинга и наблюдението на изпълнението се отнасят до следните ключови аспекти 

на оценяваната политика за развитие на туризма и туристическия маркетинг:  

 икономичност на извършваните дейности по прилагане на оценяваната политика 

от съответният орган или звено в рамките на администрацията в съответствие с 

добрите административни принципи и управленски практики;  

 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. 

 

За да е ефективен процесът по мониторинг на изпълнението на политиката за развитие на 

туризма и туристическия маркетинг, е необходимо: 

 Създаването на работещ механизъм за координация: създаване и установяване на 

ясни и прости правила и делегирането на конкретни отговорности  

 Преразглеждане на предприетите мерки за постигане на приоритетите на 

политиката и при необходимост преформулиране или конкретизиране, така че да е 

възможно измерването на тяхното изпълнение, както количествено, така и 

качествено. 

 Периодично отчитане на резултатите и вложените средства.  

 Допълване и прецизиране на индикаторите, така че да се позволява измерването на 

резултатите от изпълнението й.  
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 Разработване на отчети за изпълнението, съдържащи информация за 

дейностите/проектите, реализирани във връзка с изпълнението на политиката, 

финансовите ресурси, източниците на финансиране, постигнати резултати 

 Разработване на актуализация на политиката за оставащия период от изпълнението 

 

11. Координация на заинтересованите страни 

Механизмът на комуникации и консултиране със заинтересованите страни включва набор 

от инструменти за взаимодействие, базирани на т.нар. континуум на комуникациите 

(информиране-убеждаване-сверяване-консултиране).  

За да е ефективен процесът по мониторинг на изпълнението на политиката на Община Елин 

Пелин за развитието на туризма и туристическия маркетинг, е необходима координация с 

всички заинтересовани страни и включването им в различните процедури за наблюдение. 

Ето защо се препоръчва: 

 Въвличане на СГО в работата на комисиите към Общинския съвет и избор на експерти 

от общинската администрация за съвместна работа със СГО.  

 Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на проблемите, 

групи за граждански диалог, консултативни и обществени съвети към кмета, структури 

за партньорство и др  

 Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за взаимодействие между 

Общински съвет, общинска администрация и СГО.  

 Обединяване на усилията за финансиране на дейностите,свързани с промоция на 

туризма в общината  

Включването на гражданите и заинтересованите страни в процеса по мониторинг и оценка 

на политиката на Община Елин Пелин за развитие на туризма и туристическия маркетинг 

ще преминава през няколко важни етапа: 

 Информиране - първият, основополагащ етап от процеса, който цели да информира 

хората за това, което предстои и да ги насърчи да участват. Формите и начините за 

информиране могат да бъдат най-разнообразни: информационни срещи с 

гражданите и заинтересованите страни, пресконференции; публикации в медиите и 

в интернет, разпространение на бюлетини, листовки, брошури, плакати и др. 

 Консултиране – следващия важен етап, в който гражданите и заинтересованите 

страни са поканени да коментират намеренията на управляващите и да споделят 

мнения относно предложения подход за мониторинг и оценка. Подходящи форми и 

начини за консултиране: работни срещи, фокус – групи, граждански панели, 

проучване обществените нагласи, интервюта и др. 

 Вземане на съвместни решения - един от най-важните етапи в процеса, в който 

заинтересованите страни работят съвместно с управляващите за формулиране на 

общи решения. На този етап се изисква включване на всички заинтересовани 

страни. Ефективни методи и подходи за вземане на съвместни решения са: 

публично обсъждане, “кръгла маса”, “обществен форум”, “конференция на 

бъдещето”, „планиране с участие на смесени работни групи”. 

 Изпълнение на решенията (съвместни действия) - това е етап на изпълнение на 

съвместно взетите решения, в който управляващите и гражданското общество 
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предприемат съвместни действия за реализирането на конкретни дейности или 

инициативи, свързани с постигане целите на политиката: изпълнение на проекти, 

организиране на културни или спортни събития и др. 

 Наблюдение и оценка на изпълнението - заключителен етап от участието, в който 

освен управляващите органи, външни наблюдатели и оценители, трябва да бъдат 

включени и представители на гражданите и заинтересованите страни, участвали в 

етапите на планиране и изпълнение. За тази цел могат да се сформират смесени 

групи за мониторинг и оценка, обществени съвети и комисии и др. Тези групи 

трябва периодично да информират обществеността за резултатите от изпълнението 

и да организират публични обсъждания за оценка на ефекта и въздействието от 

постигнатото. 

Важни принципи и правила за работа в процеса на включване на гражданите и прилагане 

на принципа на партньорството са: 

 необходимост от ясна цел и добра предварителна подготовка. 

 предварително разработен план за работа, с ясно дефинирани цели и етапи на 

процеса, участници, форми и подходи на работа, очаквани продукти и резултати и 

процедури за тяхното обществено одобрение и приемане.  

 Обсъждане на плана със заинтересованите страни преди окончателното му 

приемане. 

 Предварителен анализ на обективните условия, възможности и рискове при 

подхода, формите и методите на работа 

 Създаване на условия и предпоставки за обвързване на резултатите с последващи 

стъпки, действия и решения. 

 Всички заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но участието 

им е доброволно. 

 Използване на достъпен език, различни канали за комуникация и обратна връзка и 

предоставяне на необходимата информация на всички потенциални участници и 

заинтересовани страни. 

 Прилагане на диференциран подход съобразно различните групи участници в етапа 

на консултиране. 

 Възможност за обратна връзка на всички участници и заинтересовани страни 

относно развитието на процеса и постигнатите резултати на всеки етап. 

 Ясни и приети от всички правила за работа и процедури за вземане на решения, за 

наблюдение, контрол и оценка на изпълнението. 

Включването на заинтересованите страни създава осмислен, легитимиран и прозрачен 

процес на мониторинг и контрол на политиката и повишава устойчивостта на развитието. 

Широкото гражданско участие повишава качеството и стойността на публичната политика 

и засилва общественото доверие и отговорност. 

Информация за текущия и последващия мониторинг ще се публикува на интернет-

страницата на Община Елин Пелин, за да е достъпна до всички заинтересовани страни. 

 

 


