НАРЕДБА
№ 23
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
Приета с Решение № 398 по Протокол № 44 от 21.07.2014 година
на Общински съвет – Исперих
ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията и редът за изграждане и функциониране на
система за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и информационното
осигуряване на общинския план за развитие (ОПР) на Община Исперих.
Чл. 2. Системата за наблюдение и оценка за ефективното изпълнение и
информационно осигуряване общинския план за развитие се изгражда и функционира на
основата на ефективно управление и разделение на правомощията между кмета на община
и общинския съвет в съответствие с националните и европейските изисквания.
ГЛАВА ВТОРА.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 3. Органи за управление на регионалното развитие на територията на Община
Исперих са кмета и Общинския съвет.
(1) Кметът на Община Исперих:
Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно управление
на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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1. организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за
развитие и го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет;
2. осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване
на общинския план за развитие
3. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския
план за развитие;
4.

организира

изграждането,

поддържането

и

оперирането

на

единната

информационна система за управление на регионалното развитие на територията на
Община Исперих;
5. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие за одобряване от общинския съвет;
6. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на
действията по реализацията му.
(2) Общински съвет – Исперих:
1. обсъжда и приема общинския план за развитие по предложение на кмета на
общината;
2. одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие по предложение на кмета на общината.
ГЛАВА ТРЕТА.
СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 4 Наблюдението на общинския план за развитие на Община Исперих е процес на
събиране и анализиране на информация, свързана с изпълнението му, като се гарантира,
че информацията е събрана по организиран и планиран начин и през редовни интервали.
Чл. 5. (1) Основното предназначение на наблюдението на общинския план за
развитие на Община Исперих е осигуряване на база за ежедневните управленски решения,
(2) допълнителни задачи за наблюдението на общинския план за развитие на
Община Исперих:
Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно управление
на община Исперих“, Договор № 13-13-120/08.11.2013 г с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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1. да се проследи напредъкът в хода на изпълнението на общинския план за развитие
на Община Исперих;
2. да се спомогне по-добра осведоменост на заинтересованите страни;
3. да се съпостави използването на ресурсите с получаването на резултатите;
4 да се създаде база за отчетност;
5. да се осигурят основни данни, необходими за по-често извършване на оценка на
процесите.
Чл. 6. Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се извършва
при условия и по ред, определен в Закона за регионалното развитие Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие и детайлизирани в настоящата наредба.
Чл. 7. Наблюдението на общинския план за развитие се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението
и ресурсното осигуряване на местното развитие на територията на Община Исперих.
Чл. 8. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за местно
развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и
методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и мерките за осигуряване
на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за
стратегическо планиране местното развитие на територията на Община Исперих.
Чл. 9. Функциите по наблюдението на общинския план за развитие включват:
1. наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие въз основа на
определените в тях физически и финансови индикатори по отношение на реализацията на
целите, приоритетите и мерките за регионално развитие.
2. координация на дейностите по наблюдението на общинския план за развитие с със
заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица;
3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията, правилата
и разпоредбите на българското законодателство и на европейското законодателство,
включително в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи,
обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните
възможности на половете и социалното включване;
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4. обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния
доклад за изпълнението на общинския план за развитие;
5. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността
на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на
конкретни указания за преодоляването им;
6. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на общинския план за развитие.
Чл. 10. Системата за наблюдение на общинския план за развитие на община
Исперих се изгражда в съответствие с информационна система за управление на
регионалното развитие по чл. 80, ал. 3 от ППЗРР и системата за наблюдение по чл. 78 от
ППЗРР и обхваща:
1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информация;
2. индикаторите за наблюдение - приложения № 3, 4,5 и 6.
3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Чл. 11. Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се извършва
като се ползват данни на Националния статистически институт, на административната
статистика, на Агенцията по заетостта, както и данни от други надеждни регионални и
местни източници на информация.
Чл. 12. (1) Наблюдението се осъществява чрез индикатори, с които се проследява
физическото и финансовото изпълнение на общинския план за развитие.
(2) Индикаторите за наблюдение и оценка отчитат специфичния характер на
общинския план за развитие, реализацията на неговите цели, социално-икономическото
състояние, състоянието на равните възможности, развитието на инфраструктурата и
проблемите на околната среда в контекста на устойчивото местно развитие.
Чл. 13. (1) Индикаторите за наблюдение на общинския план за развитие отчитат
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в съответните
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документи, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.
(2) Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и
въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие.
(3) Индикаторите за наблюдение се определят в общинския план за развитие на
Община Исперих, като при избора им се ползват определените в приложения № 3,4, 5 и 6
към настоящата наредба, актуалните към момента методически указания на министъра на
регионалното развитие и благоустройството и европейските стандарти.
(4) Информацията и данните за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното
развитие по чл. 80, ал от ППЗРР.
Чл. 14. (1) Орган за наблюдение на общинския план за развитие на община Исперих
е Общински съвет – Исперих.
(2) В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие
общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации,
физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие.
Чл. 15. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
общинския план за развитие се осигурява от бюджета на община Исперих.
Чл. 16. (1) Кметът на Община Исперих организира наблюдението на изпълнението
на общинския план за развитие.
(2) За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
се разработва годишен доклад.
(3) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от общинския
съвет по предложение на кмета на общината.
(4) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на
всяка следваща година.
(5) Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на
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общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за
управление на регионалното развитие.
(6) Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на
общинския план за развитие.
(7) Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен
срок от решението за тяхното одобряване.
(8) Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените

в

социално-икономическите

условия

в

общината;

включително

по

икономически сектори;
2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Чл. 17. По решение на органа за наблюдение могат да се изготвят и доклади за
Този документ е създаден в изпълнение на проект „Заедно за открито, отговорно и ефективно управление
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отделен случай или за отделен период, както и по определена тема или специфичен
проблем.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 18. Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността,
ефективността, въздействието, устойчивостта на общинския план за развитие, съобразно
предварително определените цели.
Чл. 19. (1) Оценяването е преценка на публичната намеса в развитието, съобразно
резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да задоволи.
(2) Оценяването е систематична дейност, която

се извършва на основата на

обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, стратегия, програма
или проект.
Чл. 20. (1) Основните критерии, които следва да се използват за постигане на
обективна преценка, са критериите за приложимост, обоснованост, ефективност,
ефикасност, въздействие и устойчивост.
(2) тежестта на критериите по ал. 1 в зависимост от вида на оценката се определя
съгласно приложение № 7 към настоящата наредба.
Чл. 21. (1) За разработването, реализацията и изпълнението на общинския план за
развитие се извършват съответно предварителна, междинна и последваща оценки.
(2) Оценките включват анализ, основан на данни събрани посредством подходящи
индикатори.
(3) Индикаторите за наблюдението и оценката на плана задължително се съдържат в
Общинският план за развитие
(4) В случай, че оценката налага това и е технически възможно за нуждите на
оценяването могат да се използват и допълнителни индикатори извън тези по ал. 3.
(5) във всички случаи изборът на индикатори задължително се съобразява с:
1. Действащото европейско и национално законодателство.
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2. Методическите указания, утвърдени със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
3. Стратегически и работни документи на ЕК, определящи актуални и подходящи
индикатори на европейско ниво;
4. Допълнителни индикатори, отразяващи конкретни специфични нужди на
територията на община Исперих, избрани от примерния списък приложения № 3, 4, 5, и 6.
към настоящата наредба.
Чл. 22. (1) За разработването на общинския план за развитие се извършва
предварителна оценка.
(2) Предварителната оценка включва:
1. оценка за социално-икономическото им въздействие;
2. екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда.
3. оценка на въздействието върху равенството на половете.
(3) При въвеждане на нови политики в плана за развитие, предварителната оценка
включва следните минимално задължителни етапи:
1. Определяне на целите и задачите политиката;
2. Дефиниране на входовете, изходите и резултатите;
3. Определяне на възможните алтернативи за постигане на целите и оценка на
въздействието на тези алтернативи;
4. Определяне на критериите за вземане на решение (как да се направи избор сред
различните алтернативи) и определяне на тежестта на всеки критерий поотделно;
5. Оценка на алтернативите съгласно критериите;
6. Определяне на най-добрата алтернатива;
7. Очертаване на плана за изпълнение.
Чл. 23. (1) За реализацията на общинския план за развитие се извършва междинна
оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на неговото действие.
(2) Междинната оценка включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
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3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
(3) С цел пълнота на оценката по ал.2 в техническото задание към оценителите
задължително се включват въпросниците от приложение № 8 Матрица за междинна
оценка (основни въпроси), към настоящата наредба.
Чл. 24. (1) За изпълнението общинския план за развитие се извършва последваща
оценка не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие.
(2) Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
(3) Избора на методи за осъществяване на междинната оценка трябва да бъде
съобразен с:
1. Методическите указания, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и
благоустройството;
2. Насоките на Европейската комисия (ЕК), описани в базирания
инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSEDi

в интернет
и

Работен

документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на
програмния период” и Работен документ № 7.
Чл. 25. През периода на действие на общинския план за развитие могат да се
извършват допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка
на органите за управление на регионалното и местното развитие.
Чл. 26. (1) При извършването на оценките резултатите се отразяват в матрица за
цялостно проследяване на процеса на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка,
приложение 1 към настоящата наредба и се съобразяват с матрицата на индикаторите за
наблюдение и оценка на общинския план за развитие на Община Исперих, приложение 2
към настоящата наредба.
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(2) Матрицата за на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за
развитие на Община Исперих, приложение 2 към настоящата наредба, подлежи на
промяна в случай, че със нормативен акт или с административен такъв бъде утвърдена
промяна в структурното или тематичното и съдържание.
Чл. 27. (1) Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския
съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на
общинския план за развитие.
(2) Докладите по ал. 1 се публикуват на страницата на общината в интернет.
ГЛАВА ПЕТА.
ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 28. Граждански контрол може да се осъществява от всички заинтересувани
органи, организации, физически и юридически лица на основата на осигуряване от
компетентните органи на публичност при планирането, изпълнението и наблюдението на
общинския план за развитие на Община Исперих.
ГЛАВА ШЕСТА.
СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ
Чл. 29. (1) Информационното осигуряване на ОПР се основава на системния подход
при определяне на обхвата, структурата, организацията на дейността и формите за
обработка на информацията, свързана с изпълнението на ОПР, чрез Информационната
система на стратегическото планиране на регионалното развитие и данни.
Чл. 30 (1) за допълнително информационно осигуряване могат да се използват и
други източници.
(2) източниците на информация по ал. 1 трябва да са надеждни и да съдържат
актуална информация.
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(2) Източници за информация по ал. 1 мога да бъдат:
1. Национален статистически институт;
2. Евростат;
3. Национални, регионални и общински стратегически, планови и програмни
документи, обнародвани в Държавен вестник или съответно в правителствения портал за
обществени консултации – www.strategy.bg, както и официалните интернет страници на
различните институции;
4. Европейската комисия;
5. Изследвания на: ООН, Световна банка, Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие;
6. Проучвания и информация, предоставена от Управляващия орган на Оперативните
програми;
7. Анкети за набиране на липсваща информация.
8. други документи, отговарящи на изискванията на ал. 2.
ГЛАВА СЕДМА.
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Чл. 31. (1) Общинския план за развитие, както и документите, свързани с действията
по неговото изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са
официална обществена информация.
(2) Органите, извършващи действия в рамките на предоставените им със Закона за
регионалното развитие, ППЗРР и други нормативни актове релевантни към процеса на
стратегическо планиране, включително настоящата наредба, компетенции, са длъжни да
информират своевременно и по подходящ начин обществеността за характера и
същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от извършването
им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.
Чл. 32. Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и
публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.
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Чл. 33. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие задължително съдържа информация за мерките за осигуряване на информация и
публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
Чл. 34. (1) Информацията и публичността във връзка с общинския план за развитие
имат за цел да се повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно
прилагането на мерките за регионално и местно развитие.
(2) Информацията и публичността обхващат:
1. предлаганите възможности по мерките за регионално развитие за потенциалните
крайни бенефициенти;
2. общественото значение и резултатите от прилагането на мерките за регионално
развитие.
Общинският план за развитие задължително съдържа описание на необходимите
действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност;
Чл. 35. Мерките и действията по чл. 34 се описват в приложение "Информация и
публичност" към общинския план за развитие, което съдържа:
1. цели и стратегия за комуникация;
2. целеви групи;
3. индикативен бюджет;
4. отговорник;
5. критерии за оценка на ефективността на мерките и действията;
Чл. 36. (1) Органите, организациите, физическите и юридическите лица имат право
на достъп до информация относно всички действия, предприети от компетентните органи
във връзка с общинския план за развитие.
(2) Редът за предоставяне на информацията по ал. 1 се урежда в съответствие със
Закона за достъп до обществена информация.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Принцип на партньорство" е тясно сътрудничество между органите на
централната и местната власт, социално-икономическите партньори, академични
институции, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на регионалното
развитие, малките и средните предприятия, опазването на околната среда, устойчивото
развитие и равните възможности, което обхваща процесите на подготовка, финансиране,
изпълнение, наблюдение, оценка и контрол.
2. "Социално-икономически партньори" са национално представените организации
на работодателите и национално представените организации на работниците и
служителите.
3. "Интервенция" е активна намеса в регионалното развитие с цел подобряване на
социалните и икономическите параметри на районите за планиране.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във
изпълнение на ЗРР и ПЗРР.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на община Исперих.
§ 4. Наредбата влиза в сила от програмен период 2014-2020.

i

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm
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