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Увод  

Качеството на провежданите местни публични политики е в пряка 

зависимост от 1) гарантираната прозрачност и 2) включването на всички 

заинтересовани страни в процесите на формулиране на приоритети, вземане на 

решения, мониторинг и контрол върху изпълнението. Най-мощният 

демократичен инструмент за прозрачност, публичност и гражданско включване 

представляват механизмите за пряко участие на гражданите в местното 

самоуправление чрез общо събрание на населението, референдум и гражданска 

инициатива. Успешното прилагане на тези механизми, обаче, изисква определена 

гражданска и политическа култура, колективна памет, институционална среда. 

Ето защо у нас тези инструменти се прилагат изключително рядко и с доста 

съмнителен резултат. В следствие на това местното самоуправление понякога 

придобива фасаден характер и прикрива злоупотреби с власт, рефеодализация, 

икономически зависимости, корупция.  

Проект АГОРА цели да допринесе за по-високо качество на провежданите 

местни публични политики. Ето защо проектът включва 1) задълбочено 

проучване на факторите, които благоприятстват или възпрепятстват 

инициативите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление и на 

опита на ЕС в тази посока; 2) мониторинг на действията на администрацията в 

изпълнение на решенията на граждански инициативи за пряко участие; 3) 

работилници за обмяна на опит между активни граждански структури, бизнес, 

неформални обединения и др., инициирали пряко участие; 4) широка 

застъпническа, информационна и обучителна кампания за популяризиране на 

модела за пряко участие на гражданите в местното самоуправление.  

Проектът се реализира в рамките на 12 месеца на територията на Област 

Пазарджик в сътрудничество с граждански организации, неформални граждански 

обединения и Областна управа – Пазарджик. 

 

Общинските публични политики са основен инструмент за устойчивото 

развитие на общините. Тези политики обикновено се провеждат на базата на 
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стратегически документи (визии, програми за развитие, планове, стратегии и т.н.) 

и предвиждат някакъв тип публично-частно партньорство (обществени съвети, 

консултативни съвети, бордове и др.). Понякога, когато се касае за съществени 

промени или има остри противоречия между ценностите на гражданите и 

политиките на местните власти, се прибягва до мобилизация на инструменти за 

пряка демокрация – референдуми, общи събрания на населението или граждански 

инициативи. Предпоставка за устойчивост, ефективност и ефикасност на взетите 

решения от гражданите чрез инструментите на пряката демокрация е 

конвертирането на тези решения в устойчиви публични политики. Затова са 

необходими: 1) институционални механизми за управление и 2) механизми за 

финансиране на дейностите. Без тези два основни компонента резултатите от 

пряката демокрация са изложени на риска да останат само на хартия и да потънат 

в забрава.  

Основната цел на настоящия документ е да подпомогне успешното 

реализиране на общински публични политики чрез насърчаване на прякото 

участие на гражданите в управлението. Документът представлява инструмент за 

текущ мониторинг и финална оценка на изпълнението на дейностите по 

провеждане на общински публични политики, свързани с процедури за пряко 

участие на гражданите в управлението чрез местен референдум, гражданска 

инициатива или общо събрание на населението. Целта на инструмента е да 

подпомогне процеса на изготвяне на общински стратегически документи и да 

алармира своевременно заинтересованите страни и широката общественост в 

случаи на възникване на препятствия, които могат да накърнят общия интерес.  

Методологията на оценката е разработена така, че да отговори на двата 

основни въпроса, свързани с провеждането на устойчиви общински публични 

политики във връзка с инициативи за пряко участие на гражданите в 

управлението:  

1. Дали и до каква степен общината е успяла да разработи и приложи на 

практика институционализиран механизъм за ефективно участие на 

заинтересованите страни в процеса на изготвяне и реализиране на публични 

политики (включително влияние върху решенията, провеждане на 
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информационни/ публични кампании, анализи, лобиране, застъпничество, 

обучение, мониторинг, оценка) в съответната сфера на интервенция.  

2. Дали и до каква степен общината е успяла да разработи, развие и 

приложи модел за устойчиво финансиране на съответната публична политика, 

който да позволи устойчивост, независимост и възможности за поддържане и 

развитие на а) институционалния и б) аналитичния капацитет, необходими за 

успешното провеждане на съответните публични политики, конституирани след 

инициатива за пряко участие на гражданите в управлението.  

Проведеното по настоящия проект предварително проучване 

констатира някои предварително заложени пропуски, които по-късно се 

превръщат в предпоставки за неизпълнението на решенията:  

 Нужно е конституирането на субект, който да притежава 

легитимни правомощия, за да износи изпълнението на решенията, взети в 

резултата на инициатива за пряко участие на гражданите.   

 Работата на администрацията трябва да е максимално прозрачна. 

Интернет предоставя вече достатъчно много ресурси за предварително 

обсъждане на дневния ред, проектите за решения, за провеждане на проучвания, 

съхранение на архиви, излъчване на заседания и т.н. 

 Необходимо е да се търсят гаранции за политическа приемственост 

и изпълнение на взетите от гражданите чрез пряко участие решения независимо 

от политическите пристрастия на администрацията. Всички опити за 

политическа еклектика обикновено предизвикват бездействие, защото взаимно 

се неутрализират.  

 Нужно е да бъдат въведени система с работещи критерии за 

оценка на резултатите от инициативите за пряко участие на гражданите.  

 Необходимо е въвеждане на ефективна система за редовен текущ 

мониторинг и финална оценка на изпълнението на общинските публични 

политики, свързани с решения в резултат на инициативи за пряко участие на 

гражданите.   
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Настоящият документ е отговор и продължение на тези препоръки и 

констатации.  

Адресат на оценката са: общинското ръководство, НПО, медиите, 

правителствени институции, образователни институции, донорски организации, 

широката общественост и др. заинтересовани страни.  

Документът завършва с матрица за оценка, представена в табличен вид и 

съдържаща основните индикатори и точки за всеки един от тях. Целта на 

матрицата е да подпомогне извършването на текущ мониторинг върху местните 

публични политики и финална оценка на изпълнението на решенията, взети в 

следствие на инициативи за пряко участие на гражданите в местното 

самоуправление. В зависимост от събраните точки, цялата оценявана публична 

политика и отделните нейни компоненти могат да бъдат обозначени с кодове – 

код „зелено”, означава, че всичко е нормално; код „жълто”, означава, че има 

пропуски, които застрашават постигането на поставените цели; код „червено” – че 

съществуват съществени пропуски и проблеми, които спешно трябва да се 

преодолеят, за да не се провали цялата инициатива.  

Разбира се, настоящият документ е общ и е необходима допълнителна 

конкретизация в зависимост от спецификата на провежданата публична 

политика. Някои от включените в настоящия документ могат да се окажат 

нерелевантни или неприложими. За някои специфични дейности може да се 

наложи добавянето на допълнителни въпроси и индикатори, които не са 

включени в този документ. Възможно е при конкретни инициативи да се наложи 

промяна на тежестта на различните индикатори. Например, ако се реализира 

местна публична политика, която изисква по-интензивна работа с медиите, 

тогава и тежестта на медийните въпроси в матрицата трябва да се увеличи.  

Но замисълът на настоящия документ е той да има по-скоро превантивна 

роля, защото няма голяма полза post factum да се обяви код „червено” за някаква 

местна визия или стратегия, когато вече е късно да се реагира конструктивно. 

Има смисъл при самото изготвяне на дизайна на съответната местна публична 

политика да бъдат взети всички възможни предварителни мерки целите да бъдат 

постигнати в най-голяма степен и да бъде защитен общият интерес.   
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СТРУКТУРА НА ИНСТРУМЕНТА    

1. Включване на заинтересованите страни в процеса на привеждане в 

действия на решенията, взети чрез инструментите на пряката 

демокрация. 

1.1. Оценка на организационната структура.  

1.1.1. Оценка на организационните документи (правилници, устави, 

правила за вътрешен ред и т.н.) – до каква степен отговарят на критериите за 

добро управление, предвиждат ясни механизми за вземане на решение и 

въвличане на всички заинтересовани страни. 1.1.2. Оценка на установените 

управленски практики (процедури, процес на вземане на решения, водене на 

протоколи и т.н.). 1.1.3. Анализ на ценностите (ясно декларирани или латентно 

присъстващи в организационните документи) – степен на консистентост, яснота, 

съответствие с идеологиите на заинтересованите страни. 1.1.4. Оценка на 

вътрешните комуникации между всички заинтересовани страни (честота, форма, 

съдържание). 1.1.5. Оценка на връзките с обществеността (публичност и 

прозрачност при провеждането на общински публични политики).  

1.2. Оценка на дейностите по практическото реализиране на 

решенията, взети с инструментите на пряката демокрация. 

1.2.1. Формулиране на политиките (ясно дефиниране на проблемите; 

анализ на текущата ситуация; въвличане на заинтересованите страни; анализ на 

добри и лоши практики; изучаване на чужд опит; финансов налази; анализ на 

резултатите; управление на риска; предварително заложени индикатори за 

резултат и изпълнение; заложени санкции при неспазване на поети ангажименти 

от страна на заинтересованите страни и т.н.); 1.2.2. Конвертиране на решенията в 

публични политики (разпределение на ресурсите; въвличане на 

заинтересованите страни; текущи анализи; мониторинг и оценка и т.н.); 1.2.3. 

Инициативи за нормативни промени, които да гарантират устойчивост на 

въздействието; 1.2.4. Участие в експертни и консултативни съвети за 

синхронизиране на взетите решения помежду им и с други национални и 

европейски инициативи; 1.2.5. Изграждане на мрежа между заинтересованите 
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страни на местно, национално и международно ниво за генериране на 

иновативни решения и споделяне на опит; 1.2.6. Повишаване капацитета на 

въвлечените страни (обучения, тренинги, споделяне на информация и др.).  

2. Модел за устойчиво финансиране на местни политиките, 

изготвени в резултат на инициатива а пряко участие на 

гражданите.  

2.1. Анализ на текущото финансиране на дейностите по реализация на 

общински публични политики.  

2.1.1. Източници на финансиране (общински средства, частни дарения, 

доброволен труд, проектно финансиране и т.н.). 2.1.2. Управление на ресурсите 

(спазват ли се принципите за добро финансово управление; как се вземат 

решения и дефинират приоритети при дефицит на ресурси). 2.1.3. Прозрачност на 

работата (архиви; публичност на архивите; проследимост на решенията и ясно 

дефинирани отговорности). 2.1.4. Обратна връзка с донорите (публични или 

частни).  

2.2. Оценка на капацитета за привличане на необходимите 

допълнителни ресурси за устойчивост на провежданите общински 

политики, формулирани в резултат на инициатива за пряко участие на 

гражданите. 

2.2.1. Институционална структура, позволяваща гъвкавост и мобилизация 

за привличане на ресурси за публични политики (финансов ресурс, ноу-хау, 

експертиза и т.н.). 2.2.2. Визия, планиране, анализи (синхронизиране на 

дейностите по изпълнение на ПП с необходимите ресурси, планиране на 

разходите и приходите). 2.2.3. Експертен капацитет (капацитет за провеждане на 

анализи и обосновка на исканите ресурси; капацитет за писане и управление на 

проекти; капацитет за провеждане на други фондонабиращи инициативи).  

2.3. Оценка на аналитичния капацитет на съответната институция за 

привеждане в действия на решенията от пряка демокрация. 

2.3.1. Проведени анализи и проучвания, на базата на които са формулирани 

съответните сфери на интервенция (собствени и външни проучвания, обхват на 
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проучванията, релевантност към проблемите). 2.3.2. Експертен и управленски 

потенциал на институцията (консултативен съвет, обществен съвет, общностен 

борд и т.н.). 2.3.3. Система за развитие на експертния и управленски потенциал 

(предвидени мерки за повишаване на експертизата на заинтересованите страни).  
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ЛОГИЧЕСКА МАТРИЦА НА ОЦЕНКАТА 

Цел Специфични въпроси Индикатори Източници Методи Забележка 

1. Изграждане на 
институционализиран 
механизъм  за 
провеждане на 
устойчиви, 
дългосрочни и 
синхронизирани 
общински публични 
политики в 
съответната сферата на 
интервенция, които да 
въвличат всички 
заинтересовани страни 
в процеса на 
управление и 
изпълнение. 

1.1. Дали и до колко изготвената 
организационната структура  е подходяща за 
изграждане на институционализиран модел 
за участие на всички заинтересовани страни в 
процеса на провеждане на публични политики 
в съответната сфера на интервенция? 
Организационните документи (устави, 
правилници, вътрешни правила и т.н.) 
предвиждат ли процедура за вземане на 
решения и гарантират ли властови баланс и 
взаимен контрол между участниците? 
Установени ли са ефективни и ефикасни 
практики за вътрешна и публична 
комуникация? Достатъчно ясно ли са изведени 
ценностите, принципите, визията и целите на 
съответната общинска публична политика?   

Бр. организационни 
документи, спазващи 
принципите за добро 
управление, властови 
баланс и взаимен 
контрол между 
въвлечените страни. Бр. 
механизми за 
балансирана, ефективна 
и ефикасна вътрешна 
комуникация. Бр. 
институционализиране 
модели за публична 
комуникация, 
осигуряваща 
прозрачност, 
проследимост и 
публичност. 

Организационни 
документи и 
архиви. Сайт (на 
общината, 
партньорите, 
субекта на 
изпълнение). 
Членове на екипа. 
Организации, 
членуващи и не 
членуващи в 
инициативата. 

Правен анализ. 
Контент анализ. 
Глъбинни 
интервюта. 
Фокус-групи. 
Анализ на сайта. 
Директно 
наблюдение. 
Количествено 
проучване през 
интернет.  

Необходим е пълен 
достъп до 
организационните 
документи и архивите 
на ПЧП1.  

1.2. Дали и до колко извършваните 
практически дейности допринасят за 
изграждане на устойчив институционален 
модел за активно участие на заинтересованите 
страни в процеса на правене на публични 
политики? (Каква е резултативността от 
формулирането на послания, провеждане на 
публични, законодателни, застъпнически и 
лобистки кампании? Какви са 
организационният, експертният и 
финансовият капацитет?)  

Бр. предложения за 
решения на ОбС. Бр. 
успешни застъпнически 
и лобистки кампании 
пред ОбС или на 
националнониво. Бр. 
успешни обучителни и 
информационни 
кампании на 
участниците. Бр. и 
динамика на медийните 
отразявания. Бр.  и 
динамика на 
въвлечените участници 
(отпаднали, 
новопостъпили). Бр. 
успешни участия в 
консултативни съвети и 
др. подобни, които имат 

Ресорни 
журналисти. 
Ресорни политици 
и администрация. 
Организационни 
документи и 
архиви на ПЦП. 
Сайт на ПЧП. 
Членове на екипа 
на ПЧП. 
Организации, 
членуващи и не 
членуващи в ПЧП.  

Изследване на 
случай. 
Количествено 
проучване през 
интернет. 
Правен анализ. 
Контент анализ. 
Глъбинни 
интервюта. 
Фокус-групи. 
Анализ на сайта. 
Директно 
наблюдение. 

Необходима е 
информация за 
имейлите и 
телефоните на 
членовете на ПЧП, за да 
може да се установи 
контакт с тях за 
проучванията по 
мониторинга.  

                                                 
1
 ПЧП – публично-частно партньорство 
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сходен предмет на 
дейност (за съгласуване 
на целите и 
синхронизиране на 
действията).   

2. Изграждане на модел 
за устойчиво 
финансиране на 
общински публични 
политики, който да 
позволи автономност 
на заинтересованите 
страни от партийните 
субекти и 
приемственост между 
различни общински 
политически 
ръководства.    

2.1. Дали текущото финансиране на допринася 
за изграждане на модел за устойчиво и 
независимо финансиране? (Какви са 
източниците на финансиране? Навременно ли 
е финансирането /съответствие с времевия 
график на ПП2/? Надеждно ли е 
финансирането /дял на рисковото и 
осигуреното финансиране; дялове на големи и 
малки дарители и т.н./? Разработена ли е 
визия за продължаващо финансиране? 
Достатъчно прозрачна, законосъобразна и 
целесъобразна е финансовата дейност? 
Поддържа ли се система за обратна връзка с 
дарителите?)  

Обем и динамика на 
привлечените ресурси. 
Бр. и разнообразие на 
източниците на 
финансиране. Бр. типове 
дарители. Бр. дарители, с 
които се поддържа 
обратна връзка. Бр. 
публични финансови 
отчети на ПЧП. Бр. и обем 
на средствата от 
фондонабиращи 
мероприятия.  

Организационни 
документи и 
архиви на ПЧП. 
Финансови 
документи. Сайт 
на ПЧП. Членове 
на екипа на ПЧП. 
Организации, 
членуващи и не 
членуващи в ПЧП. 

Правен анализ. 
Контент анализ. 
Глъбинни 
интервюта. 
Количествено 
проучване през 
интернет. 
Фокус-групи. 
Анализ на сайта. 
Директно 
наблюдение. 

Необходим е достъп до 
счетоводните 
документи на ПЧП за 
периода на мониторинг 
на съответната ПП. 

2.2. Дали институцията (консултативен съвет, 
обществен съвет, общностен борд и т.н.) е 
успяла да изгради собствен капацитет за 
привличане на ресурси? (Изградена ли е 
подходяща институционална рамка за 
фондонабиране в полза на съответната 
публична политика? Изградена ли е система за 
управление на фондонабиращата дейност, 
включваща анализи, планиране, мониторинг, 
оценка? Наличен ли е необходимият експертен 
капацитет и разработена ли е система за 
развитие на експертния потенциал в областта 
на фондонабирането?) 

Бр. изготвени стратегии 
за фондонабиране. Бр. 
експерти по 
фондонабиране на 
постоянен договор. Бр. 
експерти на проектен 
принцип. Образователна 
степен на експертите. Бр. 
изготвени анализи. Бр. 
институционализирани 
системи за 
фондонабиране.   

Организационни 
документи и 
архиви на ПЧП. 
Сайт на ПЧП. 
Членове на екипа 
на ПЧП. 
Организации, 
членуващи и не 
членуващи в ПЧП. 
Ресорни 
журналисти и 
академичен 
експерт.  

Правен анализ. 
Контент анализ. 
Глъбинни 
интервюта. 
Фокус-групи. 
Анализ на сайта. 
Количествено 
проучване през 
интернет. 
Директно 
наблюдение. 

Необходим е достъп до 
счетоводните 
документи на ПЧП за 
периода на мониторинг 
на ПП. 

2.3. Дали организацията на ПЧП 
(консултативен съвет, обществен съвет, 
общностен борд и т.н.) е успяла да изгради 
собствен аналитичен капацитет? (Съществува 
ли вътрешна система за развитие на 
аналитичния капацитет? Съществуват ли 
изградени взаимоотношения с образователни 
и изследователски центрове, работещи в 

Бр. установени 
взаимоотношения с 
образователни и 
изследователски 
центрове. Бр. стажанти. 
Бр. публикации. Бр. 
академични курсове. Бр. 
цитирания. Бр. 

Организационни 
документи и 
архиви на ПЧП. 
Сайт на ПЧП. 
Членове на екипа 
на ПЧП. Ресорни 
журналисти. 
Академичен 

Количествено 
проучване през 
интернет. 
Контент анализ. 
Глъбинни 
интервюта. 
Фокус-групи. 
Анализ на сайта. 

Необходим е достъп до 
договорите 
(споразумения, 
партньорства и т.н.) 
на ПЧП с трети страни 
– образователни и 
изследователски 
институции.  

                                                 
2
 ПП – публичната политика  
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сферата на съответната ПП? Какъв е броят и 
динамиката на проведените анализи и какви 
са техните адресати?) 

абонаменти за научни 
бази данни. Бр. експерти 
на договор.  

експерт.   Директно 
наблюдение. 
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1. Включване на заинтересованите страни в процеса на провеждане на 

общински публични политики, формулирани в резултат на инструментите за 

пряко участие на гражданите в местното самоуправление. 

Целта на тази част от инструмента за граждански контрол е да установи 

дали и до каква степен решенията, взети от гражданите чрез института на 

пряката демокрация ефективно се привеждат в изпълнение от страна на 

отговорните институции и служби. Опитът показва, че преднамереното или 

неволно изключване на някои от заинтересованите страни може да доведе до 

скрита или явна съпротива, до недостатъчна легитимност и да провали 

инициативата. Оценката е разделена на две части: 1.1. Оценка на 

организационната структура и 1.2. Оценка на практическите дейностите на 

реализиране на решенията.  

 

1.1. Оценка на организационната структура.  

Тази част от оценката е фокусирана върху въпроса дали и до колко 

изградената организационна структура е адекватна и допринася за постигането 

на основните цели на гражданите. Тук „организационна структура” се разбира в 

широкия смисъл на понятието и включва а) както зададените нормативно от 

устава и вътрешните правилници процедури за вземане на решения, дефиниране 

на приоритети, избор на ръководни органи, отчетност, властови ресурси на 

различните актори, така и б) установените и възпроизвеждащи се реални 

организационни практики, свързани с управлението. 

Липсата на ясно дефиниран субект със съответните правомощия за 

провеждане на устойчиви ПП много често е причина за техния провал, частично 

изпълнение, липса на устойчивост. Размиването на отговорността между 

различни институции представлява още по-голяма заплаха пред ефективното и 

ефикасно постигане на желаните резултати. Ето защо тук влизат пет 

взаимносвързани подкомпонента: 1.1.1. Оценка на организационните документи. 

1.1.2. Оценка на установените управленски практики. 1.1.3. Анализ на ценностите. 

1.1.4. Оценка на вътрешните комуникации. 1.1.5. Оценка на връзките с 

обществеността.  
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 1.1.1. Оценка на организационните документи. 

Въпроси: Доколко нормативно закрепените в организационните документи 

правила и процедури за работа отговарят на принципите за добро управление, 

гарантират взаимен контрол и властови баланс между включените актори 

(представители на местните органи за самоуправление, НПО, бизнес, експерти, 

родители, медии и т.н.)? Има ли ясно разписани правомощия и отговорности на 

различните вътрешни органи? Има ли ефективни механизми за вътрешен 

контрол и отчетност? Какви са предвидените процедури за вземане на решения 

и дали те гарантират (вътрешна и публична) легитимност на процеса? Има ли 

мандатност на ръководствата на вътрешните органи? Има ли ротационност в 

ръководствата? Има ли квоти за специфични групи и на какъв принцип са те? Има 

ли институционални гаранции, че са представени интересите на различните 

подгрупи в дадена сфера? Има ли и какви са предписаните процедури за издигане 

на теми, въпроси, политики и как институционално се гарантира баланс на 

интересите? Предвиждат ли организационните документи периодични вътрешен 

мониторинг и оценки на изпълнението на решенията, взети чрез инструментите 

на пряката демокрация? Предвиждат ли организационните документи система за 

контрол на качеството на дейността на администрацията, службите и 

подизпълнителите? Предвиждат ли организационните документи системни 

(които да гарантират приемственост, надграждане и съпоставимост на 

резултатите) провеждания на текущи проучвания на съответната сфера на 

интервенция? Какво представлява вътрешната комуникационна система така, 

както е кодифицирана във взетите от гражданите решения?  

Източници: Устав, вътрешни правилници, отчетни документи, стенограми 

от заседания на управителните органи, решения на управителните органи, 

протоколи от работни срещи и др.  

Методи: правен анализ; контент анализ; анализ на сайта на ПЧП.  
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1.1.2. Оценка на установените управленски практики. 

Въпроси: Как на практика се осъществява процесът на вземане на 

управленски решения, свързани с процеса на формулиране, провеждане и 

контрол на публични политики в сферата на интервенция (образование, социално 

включване, младежка дейност, интеграция, екология и т.н.)? Съществува ли 

разминаване между предвидените в организационните документи (1.1.1.) 

процедури за вземане на решения и реалните практики? Гарантират ли 

установените практики баланс на разнородните интереси на участниците? На 

какъв принцип се вземат управленските решения според практиката? Какви 

типове аргументация се оказват валидни при определянето на приоритетите 

(мнозинство, финансови аргументи, властови ресурси, общ интерес, медии и т.н.)? 

Базирани ли са управленските решения на предварителни анализи и проучвания? 

Съществуват ли количествени анализи, които да са в основата на взетите 

решения? Провежда ли се предварителен анализ на резултатите от провежданите 

политики?  

Източници: екип; членове; сайт; организационни документи (стенограми 

от заседания, протоколи, отчети, публикации и др.) 

Методи: глъбинни интервюта; количествено интернет проучване; фокус-

групови дискусии; контент анализ; анализ на сайта на ПЧП.  

 

1.1.3. Анализ на ценностите. 

Въпроси: Доколко дейностите на местните органи на власт - 

администрацията/ службите/ подизпълнителите - са базирани на изразените в 

мисията, визията и целите ценности на ПП (съответстват на духа на взетите от 

гражданите решения чрез инструментите на пряката демокрация)? Доколко 

консистентни са ценностите, които са декларирани открито или присъстват 

латентно в различните организационни документи, печатни и други публикации? 

Може ли да бъде регистрирано и какво е разминаването между ценностите? 

Доколко ценностите на гражданите стоят в основата на организационните 

документи, законодателните предложения, политическите и медийните изяви? 
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Как се преодоляват ценностни конфликти между изразители на различни 

ценностни позиции?  

Източници: организационни документи; екип; сайт; членове.  

Методи: глъбинни интервюта; количествено интернет проучване; фокус-

групови дискусии; контент анализ; анализ на сайта на ПЧП. 

 

1.1.4. Оценка на вътрешните комуникации. 

Въпроси: Какви са предвидените в организационните документи канали, 

принципи и процедури за вътрешна комуникация? Предвидените в 

организационните документи принципи на вътрешна комуникация каква 

философия следват (йерархична комуникация; клъстърна комуникация; 

бюрократична комуникация / „функционални звена”; мрежова комуникация; 

комуникация с „отворен код”)? Предвиждат ли организационните документи 

редовна оценка на комуникационните практики и система за адаптацията им 

спрямо промените в средата? Какви технически и софтуерни инструменти се 

ползват за вътрешна хоризонтална и вертикална комуникация между членовете? 

До каква степен членовете а удовлетворени от установените комуникационни 

практики? Гарантират ли установените комуникационни практики достъп до 

информация, достъп до процеса на вземане на решения, обратна връзка? Какви са 

количествените измерения на вътрешните комуникации (брой изпратени 

съобщения за период; брой проведени телефонни разговори за период; брой 

изпратени имейли; брой лични срещи и т.н.)? Има ли баланс на инициативата за 

комуникация; кои са активните и кои пасивните актори?  

Източници: организационни документи; сайт; членове на екипа.  

Методи: глъбинни интарвюта; интернет проучване; фокус-групови 

дискусии; контент анализ; анализ на сайта. 

 

1.1.5. Оценка на връзките с обществеността. 

Въпроси: Организационните документи съдържат ли разписани принципи, 

ценности, цели, форми за външна/ публична комуникация? Организационните 
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документи предвиждат ли позиция на специалист (вътрешен или външен 

експерт) в екипа, който се занимава с връзките с обществеността? 

Организационните документи предвиждат ли процедура и критерии за избор и 

назначаване на специалист по връзки с обществеността в екипа?  

Какви са практиките за изготвяне на публични послания? Публичните 

послания изготвят ли се на базата на предварителни проучвания на целевите 

групи? 

Какъв е бюджетът за връзки с обществеността? Как се определя бюджетът и как 

се вземат решенията за разходване на бюджета? Какви и колко са формите, които 

се използват за връзки с обществеността (сайт, бюлетин, прессъобщения, 

пресконференции и т.н.)? Какъв е броят на адресатите, до които посланията 

достигат посредством всяка една от тези форми (брой посетители на сайта; брой 

присъстващи на пресконференция; брой слушатели на предаване; рейтинг на ТВ 

предавания, брой последователи във фейсбук и т.н.)?  

Източници: организационни документ; интернет сайт; членове на екипа; 

системен администратор.  

Методи: контент анализ; глъбинни интервюта; фокус-групови дискусии. 
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1.2. Оценка на дейностите по практическо реализиране на местни 

публични политики, свързани с изпълнението на решения на 

гражданите, взети с инструментите на пряката демокрация. 

Тази част от оценката цели да установи дали и в каква степен 

реализираните от дейности допринасят за постигането на целите, отстояват 

ценностите, мисията и визията й, отговарят на общите и специфичните цели, 

заложени в съответните решения от пряка демокрация. Ключовият въпрос тук е 

дали и до колко реализираните дейности са допринесли за изграждането на 

устойчив и работещ механизъм за участие на заинтересованите страни в процеса 

на реализиране на публични политики3, свързани със съответната сфера на 

интервенция (образование, здравеопазване, социално включване, интеграция, 

екология, управление на собствеността и т.н.). В този смисъл, оценката се 

фокусира върху дейностите по а) формулиране на дейности, б) налагане на 

дневен ред в обществото (както на местно, така и при необходимост на 

национално ниво), в) провеждане на обучителни, лобистки, застъпнически и 

информационни кампании, адресирани към специфични целеви групи и 

широката общественост.  

Оценката на дейностите се състои от шест взаимосвързани компонента: 

1.2.1. Формиране на политики; 1.2.2. Провеждане на публични кампании; 1.2.3. 

Инициативи за законодателни промени; 1.2.4. Участие в други експертни и 

консултативни съвети за синхронизация на дейностите; 1.2.5. Изграждане на 

мрежа между заинтересованите страни; 1.2.6. Повишаване капацитета на 

въвлечените в ПЧП заинтересовани страни.  

 

1.2.1. Формиране на политики. Управленски умения.  

Въпроси: Колко често и какъв тип анализи и проучвания провежда/ възлага 

администрацията с оглед формирането на политики в съответната сфера на 

интервенция? Какъв е бюджетът за анализи и проучвания/ каква е динамиката на 

                                                 
3
 Под „участие в публични политики” имаме предвид релано участие в процеса на вземане на решения, 

включително влияние върху законодателството, провеждане на информационни/публични кампании, 

ресорни анализи, провеждане на кампании по лобиране, застъпничество, обучение, мониторинг и оценка. 



Проект № BG05SFOP001-2.009-0133 „АГОРА: Активни граждани за отговорни решения на администрацията” се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg  

бюджета през различните периоди на работа? Колко и какви експерти ангажира 

за провеждане на анализи и проучвания, свързани с формирането на политики? 

Какви изследователски методи използва при своите анализи и проучвания 

(качествени/ количествени; конкретни инструменти)?  

Какви вътрешни практики, процедури, форуми ползва при формирането на 

политики (уъркшоп, мозъчна атака, работни срещи, делибератевни изследвания, 

експертни съвети и т.н.)? Ангажирани ли са и в каква степен членовете на НПО, 

ресорни журналисти, академични експерти в процеса на формиране на политики, 

свързани със сферата на интервенция?  

Провеждат ли се предварителни оценки на резултатите от формираните 

политики? Провежда ли се финансова обосновка на формираните политики? 

Спазва ли се изискването за системност при формирането на политики? Какви са 

и доколко са ефективни утвърдените процедури за разрешаване на вътрешни 

конфликти между представители на различни парадигми (например на т.нар. 

социален и медицински модел на уврежданията), различен тип организации 

(застъпнически, лобистки, обучителни, доставчици на услуги) и различни типове 

специфични интереси (например, на деца с интелектуални затруднения, с 

физически увреждания, жертви на насилие и т.н.)? Извършва ли се, от кого и как 

„превод” на формираните политики на „езика” на специфичните целеви групи – 

журналисти, експерти, политици, родители и т.н.? 

Какъв е броят на формираните политики за конкретен период и каква е 

динамиката на формираните политики за целия период? Какъв е броят на 

политическите искания, които са били реализирани на практика (приети 

решения от ОбС/ внесени в комисия, първо и второ четене/ приети наредби, 

правилници, програми и т.н.), спрямо неосъществените? 

Какъв е обемът на произведените политически текстове и каква е динамиката 

им? 

Източници: организационни документи, членове на екипа, членове на 

мрежата на ПЧП, организации, които не са членове, но работят в тази сфера, 

политици, журналисти.  
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Методи: анализ на случаи (case study), контент анализ, глъбинни 

интервюта, фокус групови дискусии.  

 

1.2.2. Провеждане на публични кампании.  

Въпроси: Съществува ли установена и работеща процедура за вземана на 

решение за провеждане на публични кампании? Съществува ли въведена 

процедура за съгласуване на публичните кампании (тайминг, послания, 

адресати)? Провеждат ли се и какви предварителни анализи на ситуацията във 

връзка с планирани публични кампании? Има ли годишен план за публични 

кампании и съществува ли разминаване между план и реализирани действия? 

Провеждат ли се ад-хок медийни събития във връзка с конкретни събития или 

повишен обществен интерес към сферата на интервенция? 

Провеждат ли се предварителни анализи за дефиниране на целевите групи 

на публичните кампании? Изборът на канали за публични кампании съобразяват 

ли се с анализ на целевите групи (например за младежи, за родители, за хора от 

бизнеса и т.н.)? Съществува ли работеща процедура за формулиране на: а) теми на 

публичната кампания; б) адресати на публичната кампания; в) общи и 

специфични послания на публичната кампания; г) ос не дебата на публичната 

кампания; д) тип аргументация на публичната кампания (емоционална, 

фактологическа, ценностна и т.н.); е) съпоставителни предимства на публичната 

кампания? Колко и какви вътрешни и външни експерти са привлечени при 

провеждането на публични кампании? Какъв е бюджетът и каква е динамиката 

му през различните периоди? Какъв е броят и каква е динамиката на проведените 

публични кампании през различните периоди? До колко и какви адресати са 

достигнали посланията от публичните кампании? Какви и колко ефективни 

инструменти се ползват при публичните кампании (брой посетители на сайта, 

брой поканени/ присъствали журналисти на медийни събития; брой поканени/ 

присъстващи експерти; рейтинг и дял на съответните медийни излъчвания)? 

Изготвя ли се предварително медиен пакет за медийни събития? Изпращат ли се, 

до кого, с каква честота и какво съдържание покани за медийни събития 

(например, дали до ресорен журналист или до редакцията изобщо; дали само се 
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изпраща имейл или се дублира с личен разговор по телефона и т.н.)? Изготвя ли се 

подробен предварителен сценарии за медийните събития? Медийните сценарии 

отговарят ли на журналистическите изисквания за бланк, покритие и синхрон? 

Извършва ли се предварителна проверка на помещенията/ местата, където ще се 

провеждат медийните събития? Раздават ли се материали на гостите и 

журналистите? Изготвя ли се списък на участниците и съдържа ли този списък 

всички необходими реквизити за отчет и поддържане на обратна връзка? 

Документират ли се и как медийните събития? Извършва ли се редовен анализ и 

оценка на реализирани медийни събития? Включват ли се целевите групи и по 

какъв начин при провеждането на медийни събития?  

Източници: организационни документи и архиви; членове на екипа; 

членове на мрежата; данни за статистиката на сайта; ресорни журналисти.  

Методи: контент анализ; глъбинни интервюта; фокус-групови дискусии; 

количествено интернет проучване.  

 

1.2.3. Инициативи за законодателни промени. 

Въпроси: Съществува ли системна обвързаност между публичните 

кампании и законодателните инициативи? Изготвя ли се предварителен план за 

законодателните инициативи? Колко и какви вътрешни и външни експерти са 

привлечени при планираните законодателни инициативи? Има ли позиция в 

екипа за експерт, който се занимава изключително със законодателни 

инициативи? Как се вземат решения за законодателни инициативи? Гарантира ли 

се прозрачност и легитимност на процеса на вземане на решения и представени 

ли са всички заинтересовани страни? Как се разрешават вътрешните конфликти 

при вземането на решения за законодателни инициативи, свързани с различни 

ценности и интереси на участници? Какъв е броят на внесените/ разглежданите в 

комисии (на ОбС или НС) законодателни предложения? Направените 

законодателни предложения съдържат ли финансова обосновка, синхронизирани 

ли са със законодателството на ЕС? Направените законодателни предложения 

съдържат ли съответната мотивация?  



Проект № BG05SFOP001-2.009-0133 „АГОРА: Активни граждани за отговорни решения на администрацията” се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

www.eufunds.bg  

Източници: организационни документи, архиви; ресорни журналисти; 

народни представители, общински съветници.  

Методи: правен анализ, контент анализ, глъбинни интервюта, 

количествено проучване през интернет, фокус-грпови дискусии.   

 

1.2.4. Участие в релевантни на сферата на интервенция експертни и 

консултативни съвети за съгласуване на целите и синхронизиране на 

действията. 

Въпроси: В колко други релевантни на сферата на интервенция 

консултативни съвети участва ПЧП на местно и национално ниво? Какъв е броят 

и каква е динамиката на участията? Какъв е броят и каква е динамиката на 

направените изказвания? Какъв е броят и динамиката на внесените 

предложения? Какъв е броят и динамиката на приетите предложения спрямо 

отхвърлените?  

Как се вземат решенията кой от страна на екипа на ПЧП участва в експертни и 

консултативни съвети към изпълнителната власт на местно и национално ниво? 

Каква е процедурата за номиниране на предложения за тези съвети?  

Източници: организационни документи, архиви на ПЧП; ресорни 

журналисти; членове на ПЧП.  

Методи: правен анализ, контент анализ, глъбинни интервюта, 

количествено проучване през интернет, фокус-грпови дискусии.   

 

1.2.5. Изграждане на мрежа между заинтересованите страни.  

Въпроси: Какви са установените практики за поддържане и изграждане на 

мрежа между участниците в ПЧП и др. местни, национални и международни 

инициатива в съответната сфера на интервенция? Съществува ли план за 

разширяване на мрежата и как той се изпълнява? Каква е динамиката на 

включването на нови членове към мрежата през различните периоди? Каква е 

политиката за привличане на нови членове (пасивна, активна; целеви групи; 

инструменти – имейли, лични срещи, писма и т.н.)? Как се гарантира 
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равнопоставеност между участниците в мрежата? Чрез какви канали се 

привличат/ включват нови участници в ПЧП (интернет, специализирани събития, 

на натуражен принцип и т.н.)? 

Източници: организационни документи, архиви на ПЧП; членове на 

мрежата и на екипа на ПЧП.  

Методи: контент анализ, глъбинни интервюта, количествено проучване 

през интернет, фокус-грпови дискусии.   

 

2. Модел за устойчиво финансиране на местни публични политики в 

съответната сфера на интервенция.  

Втората основна част на оценката е фокусирана върху питането дали и до 

каква степен местната администрация е успяла да разработи, развие и приложи 

модел за финансиране в сферата на интервенция, който да позволи устойчивост, 

независимост и възможности за поддържане и развитие на а) 

институционалния и б)аналитичния капацитет. Втора част се състои от 

следните три подчасти: 2.1. Анализ на текущото финансиране. 2.2. Оценка на 

капацитета за привличане на необходимите ресурси (финансови, но не само). 2.3. 

Оценка на аналитичния капацитет.  

 

2.1. Анализ на текущото финансиране.  

2.1.1. Източници на финансиране.  

Въпроси: Какви са източниците на финансиране и каква е динамиката на 

привлечените средства през различните периоди на реализация на ПП? Какво е 

съотношението между типовете донори (малки, средни и едри донори / 

общински средства, проекти, частни дарители) и дали то гарантира финансова 

стабилност и независимост? Какъв е делът на средствата от български и от 

чуждестранни източници? Какъв е делът на средствата, идващи от частен бизнес, 

от правителствени източници, от неправителствения сектор, по линия на 

международни мрежи, по линия на структурните фондове на ЕС и т.н.?  

Как се вземат решенията за кандидатстване с проекти по различни програми?  

Източници: счетоводни документи, организационни документи; екип; сайт.  
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Методи: правен анализ; контент анализ; глъбинни интервюта.  

 

2.1.2. Управление на ресурсите.  

Въпроси: По какъв начин се вземат решенията за избор на финансови 

приоритети? Как се избират подизпълнители на дейности (процедури)? Как се 

вземат решения за кандидатстване с проектни предложения? Как се 

остойностяват разходите? Има ли надеждни и достъпни счетоводни архиви? Има 

ли система за контрол върху счетоводните разходи? Как се управлява финансовия 

риск (разминаване между дейности и постъпления, забавени плащания и т.н.)? 

Източници: счетоводни документи на ПЧП, организационни документи на 

ПЧП; екип на ПЧП; сайт на ПЧП.  

Методи: правен анализ; контент анализ; глъбинни интервюта. 

 

2.1.3. Прозрачност на работата.  

Въпроси: Съществуват ли институционализирани гаранции, че 

финансовите ресурси се изразходва законосъобразно и целесъобразно? Изпращат 

ли се редовно и колко подробни са годишните финансови отчети? Финансовите 

отчети изпращат ли се редовно до донорите? Извършват  ли се външни 

независими финансови одити (колко често, от кого, по чия инициатива)? 

Източници: счетоводни документи, организационни документи; екип; сайт.  

Методи: правен анализ; контент анализ; глъбинни интервюта. 

 

2.2. Оценка на капацитета за привличане на допълнителни ресурси за 

устойчивост на провежданите публични политики. 

2.2.1. Институционална рамка.  

Въпроси: Организационните документи предвиждат ли процедури за 

вземане на решения за приоритетно привличане на ресурси? Какви са 

процедурите за определяне на приоритети (мнозинство, степен на готовност, 

гъвкавост)? Предвидените процедури гарантират ли навременност на 
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постъпленията (синхронизиране с дейностите по изпълнение на ПП)? Достатъчно 

гъвкави ли са процедурите, за да осигурят бързо вземане на решения, когато се 

кандидатства с проекти, търсят се партньори и т.н.? Процедурите предвиждат ли 

централизация на фондонабиращите инициативи или има децентрализация?  

Източници: организационни документи (правилници, устави, правила за 

вътрешен ред и т.н.) 

Методи: анализ на документи 

 

2.2.2. Визия, планиране, анализи.  

Въпроси: Стратегическите документи ясно ли дефинират страните, които 

имат икономически интерес от осъществяването на дадена ПП и на тези, които 

имат икономически интерес от провала или частичното й изпълнение? 

Стратегическите документи базирани ли са на предварителен анализ на това кои 

от заинтересованите страни какви ресурси биха инвестирали за постигане на 

целите на съответната ПП и, съответно, да възпрепятстването й? Има ли 

проведени анализи на мотивацията на дарителите на ресурси (средства, но и ноу-

хау, оборудване, легитимност, контакти и т.н.) – ценности, интереси, целево 

бъдеще, публичност и т.н. 

Източници: организационни документи 

Методи: правен анализ, анализ на случай 

 

2.2.3. Експертен капацитет.  

Въпроси: Какъв е броят на експертите, работещи в сферата на 

фондонабирането, наети на постоянен трудов договор? Какъв е броят и каква е 

динамиката на външните експерти по фондонабиране, които се ангажират за 

конкретни проекти? Какви са образователните степени на ангажираните 

експерти (магистри, доктори, хабилитирани)?  

Източници: архиви; сайт; бюлетин; екип.  

Методи: контент анализ; анализ на сайта; глъбинни интервюта. 
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2.3. Оценка на аналитичния капацитет за провеждане на устойчиви 

публични политики. 

2.3.1. Проведени анализи и проучвания, на базата на които са 

формулирани съответните инструменти за въздействие.  

Въпроси: Какъв е броят, какъв е обемът, каква е динамиката и какви са 

тематичните сфери на проведените експертни анализи в сферата на 

интервенция? Какъв е броят на авторите и какви са те (образователно ниво; 

вътрешни/ външни; родители, стажанти, експерти, политици и т.н.)? Какъв е 

броят и каква е динамиката на вътрешните препратки към други аналитични 

текстове? Какъв е броят на медийните отразявания на анализите? Какъв е броят 

и каква е динамиката на публикуваните анализи в периодични издания, научни 

издания у нас и в чужбина? Какъв е броят и каква е динамиката на представянето 

на анализите пред медиите, експертна общност, научната общност?  

Източници: организационни документи; бюлетини; сайт; екип. 

Методи: контент анализ; глъбинни интервюта; анализ на сайта.  
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Матрица за мониторинг и оценка  

 

Предназначението на тази таблица е да улесни процеса на ранно 

идентифициране на евентуални пропуски при привеждането в изпълнение на 

решения, взети в резултат на осъществяването на някои от инструментите за 

пряко участие на гражданите в местното самоуправление. Представените в 

таблицата точки са индикативни и могат да бъдат променяни в зависимост от 

специфичните цели и сфери на интервенция – на по-важни за някаква 

инициатива индикатори може да се даде по-голяма тежест, а други да се 

намалят или изобщо да отпаднат. Предложената методика би била най-

ефективна, ако оценките се дават не от индивидуален оценител, а от 

мултидисциплинарен екип от 4-6 човека, които да обсъждат и аргументират 

предложенията си.  

Тъй като предпоставката на инструмента е, че публичната политика не е 

единичен управленски акт, а дългосрочен процес, който включва различни 

участници и предполага многопластова интервенция, голяма част от 

индикаторите отчитат именно тенденции, разгръщащи се в продължителни 

времеви периоди.  

Инструментът би бил по-полезен, ако предварително са заложени базисни 

индикатори и целеви стойности, за да може редовно да се проследява 

динамиката на ситуацията. От друга страна е важно да се следи интензивността 

на работа през целия период на целева интервенция, защото практиката показва, 

че има публични кампании, които са изключително активни за много кратък 

период от време и след това заглъхват, без да постигнат желания резултат.  

Вярваме, че настоящият инструмент би бил от полза както за провеждане 

на вътрешен мониторинг от самите участници в конкретната публична политика, 

който да им позволи да следят своя напредък и да реагират навреме при появата 

на бариери, така също и за независим мониторинг от външни оценители, които 

вероятно биха имали една по-критична и комперавистки настроена гледна точка.  
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Показател Макс. 

точки 

Код 

зелено 

Код 

жълто 

Код 

червено 
1. Включване на заинтересованите страни в процеса на провеждане на общински 

публични политики (ПП) 
100 80-100 50-79 под 50 т. 

1.1. Оценка на организационната структура (на предвидения в съответните 

стратегически документи институционален модел на публично-частно партньорство 
за провеждане на общинска публична политика) 

50 40-50 20-39 под 20 т. 

1.1.1. Оценка на организационните документи 10    

1.1.2. Оценка на установените управленски практики 10    

1.1.3. Анализ на ценностите 10    

1.1.4. Оценка на вътрешните комуникации 10    

1.1.5. Оценка на връзките с обществеността 10    

1.2. Оценка на дейностите по практическото реализиране на общински 
стратегически политики 

50 40-50 20-39 под 20 т. 

1.2.1. Формулиране на политиките 10    

1.2.2. Провеждане на публични политики 10    

1.2.3. Инициативи за нормативни промени 10    

1.2.4. Участие в експертни и консултативни съвети за синхронизиране 5    

1.2.5. Изграждане на мрежа между заинтересованите страни 10    

1.2.6. Повишаване капацитета на въвлечените страни 5    

2. Модел за устойчиво финансиране на местни политиките в съответната сфера на 

интервенция и оценка на аналитичния и управленски капацитет 
100 80-100 50-79 под 50 т. 

2.1. Анализ на текущото финансиране на дейностите 40 30-40 20-29 под 20 т. 

2.1.1. Източници на финансиране 10    

2.1.2. Управление на ресурсите 10    

2.1.3. Прозрачност на работата 10    

2.1.4. Обратна връзка с донорите 10    

2.2. Оценка на капацитета за привличане на необходимите допълнителни 

ресурси 
40 30-40 20-29 под 20 т. 

2.2.1. Институционална структура 10    

2.2.2. Визия, планиране, анализи 20    

2.2.3. Експертен капацитет 10    

2.3. Оценка на аналитичния капацитет 20 15-20 10-14 под 10 т.  

2.3.1. Проведени анализи и проучвания 10    

2.3.2. Експертен и управленски потенциал 5    

2.3.3. Система за развитие на експертния и управленски потенциал 5    

ОБЩА РЕЗУЛТАТ:      

 


