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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 Две могили. 

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 

Две могили са кмета и Общинския съвет. 

(1) Кметът на Община Две могили: 

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 Две могили; 

5. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие за одобряване от общинския съвет; 
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6. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

(2) Общински съвет – Две могили: 

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 Две могили 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 Две могили е осигуряване на база за ежедневните управленски 

решения,  

(2) допълнителни задачи за наблюдението на общинския план за развитие на 

Община Две могили: 

1. да се проследи напредъкът в хода на изпълнението на общинския план за развитие 

на Община Две могили; 

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 
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ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на местното развитие на територията на Община Две могили. 

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 Две могили. 

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; 

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 Две 

могили 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 
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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 

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 Две могили, 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 Две 

могили е Общински съвет – Две могили. 

(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 
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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 Две могили. 

Чл. 16. (1) Кметът на Община Две могили 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 

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.: 
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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 

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.  
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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. 

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 Две могили, 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; 
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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; 

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 техничекото задние 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 Eвропейската комисия (ЕК), описани в базирания  в интернет 

инструмент за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED
i
  и  Работен 

документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на 

програмния период” и Работен документ № 7. 
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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 Две могили, приложение 2 

към настоящата наредба. 

(2) Матрицата за на индикаторите за наблюдение и оценка на общинския план за 

развитие на Община Две могили, 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 Две могили. 

 

Глава шеста. 

СИСТЕМА ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

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 
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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.  

(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 
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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. 

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 Две могили. 

§ 4. Наредбата влиза в сила от програмен период 2014-2020. 
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Приложение 1, 

към чл. 26, ал. 1 
 

МАТРИЦА 

ЗА ЦЯЛОСТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И  ОЦЕНКА 

 

 

№ 

 

 

Планиране 

 

 

Управление/изпълнение 

 

Мониторинг  

 

Оценка 

Цел 1 „.....” 

Подцел(задачи) индикатори Предприемане на 

конкретни действия по 

изпълнение на 

изпълнението на 

индикатрите 

Наблюдение и 

предприемане 

на мерки в 

случай на 

изоставане 

или 

неизпълнение 

на 

индикаторите 

Изпълнение/ 

неизпъление 

на 

индикаторите,  

набелязване 

на мерки за 

недопускане 

на 

неизпълнение 

в следващ 

период 

включване в 

следващ план 

Цел 2 „.....” 

     

... 
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Приложение 2 

към чл. 26, ал. 2 
 

МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 1 

 

Приоритет, 

специфична 

цел, мярка 

Индикатор  Мярка  Източник на 

информация  

Период 

на 

отчитане  

Базова 

стойност  

Целева 

стойност  

Приоритет 1 

 

Описание на 

индикатора 

 

хил. 

лв., % 

и др. 

 

НСИ, 

Общината, 

Агенция за 

МСП, 

Агенция по 

заетостта и 

др. 

6 мес., 

 1год. и 

т.н. 

 

Към 

началото 

на 

периода. 

 

Към края 

на 

периода. 

 

Специфична 

цел 1.1 

      

Мярка 1.1.1.       

Приоритет 2       

Специфична 

цел 2.1 

      

....       

                                                 
1
 Съгласто приложение № 5 от Методически указания за разработване на Националната стратегия за 

регионално развитие на РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-

2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), утвърдени със 

Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на министъра на регионалното развите и блаогоустройството  
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Приложение 3 

Към чл. 10,  т.2, чл.13, ал. 3, чл. 21, ал. 5, т.4 
 

 

ОСНОВНИ /БАЗИСНИ/ ИНДИКАТОРИ  

И ПРЕПОРЪЧАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ2 

 

 

Индикатор 1. Създадени работни места. 

 

Индикатор 2. Работни места, създадени за мъже. 

 

Индикатор 3. Работни места, създадени за жени. 

Разяснение по отношение на индикатори 1, 2 и 3: 

Брутни преки работни места, еквиваленти на пълно работно време: създадена нова 

работна позиция (коятоне е съществувала преди това), като пряк резултат от завършването 

на проекта (работниците, наети за изпълнение напроект не се броят). Позицията трябва да 

бъде запълнена (свободните работни места не се броят ) ида се увеличи общия брой на 

работните места в организацията. 

Еквивалент на пълно работно време: Работата може да бъде на пълно работно време, 

непълно работно време или сезонна. Сезонното и непълно работно времетрябва да се 

превръща в пълно работно време с помощта на  статистически стандарти. 

Продължителност: работните места се очаква да бъдат постоянни, т.е. да продължат 

за сравнително дълъг период от времев зависимост от индустриално-технологични 

характеристики; сезонните работни места трябва да бъдат повтарящи се. 

Брутно: Не се брои произхода на държавен служител, докато това допринася пряко 

заувеличение на всички работни места в организацията. 

                                                 
2
 Определени в приложение № 1 към Работен документ № 7 (INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION 

METHODS:REPORTING ON CORE INDICATORS FOR THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND 

AND THE COHESION FUND) на Европейската комисия, ГД „Регионална политика. Това приложение съдържа 

дефиниции за 41 основни показатели, приложими към ЕФРР и Кохезионния фонд. Тези определения са 

формулирани въз основа на опита в някои държави-членки и да се отговори на търсенето от страна на другите. 

В Работен документ № 7 изрично е отбелязано, че използването им е препоръчително, но не е задължително.  
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Индикатор 4. Брой на R&D проекти. 

Проект: процес, който продължава за определено време и има за цел да произвежда 

определен резултат. Резултатът може или не може да бъде осезаем. 

R&D проекти: проект, целящ да създаде нови знания (научни изследвания) или да 

адаптира/приложи съществуващите знания (развитие). Те също така включват проекти, 

целящи да развият инфраструктурата. 

  

Индикатор 5. Брой на проектите за сътрудничество на предприятия - 

изследователски институции. 

R&D проекти, в които участва най-малко едно предприятие и една изследователска 

институция в проект. Сътрудничеството трябва да продължи най-малко за срока на проекта. 

Предприятие: организация, която произвежда продукти или услуги, които да 

отговарят на нуждите на пазара, за да се достигне печалба. 

Изследователска институция: организация, в която R & D е основна дейност. 

 

Индикатор 6. Създадени работни места. 

Брутни преки работни места, създадени, за да изпълняват пряко R&D дейности, в 

еквиваленти на пълно работно време, каторезултат на завършен или текущ R&D проект. 

Ако по-малко от 100% от работното време е посветено наR&D дейност, пълното работно 

време следва да бъде изменено. Поддържащият персонал за R&D (т.е. работни места, които 

неучастват пряко в R&D дейности) не се брои. 

 

Индикатор 7. Брой на проектите (преки инвестиции в помощ на МСП) 

Брой проекти, изпълнявани от МСП, които използват финансова помощ от 

Структурните фондове.Формата на помощта може да варира (да се възстановява, не се 

възстановява, гаранция и т.н.). Проектът трябва да доведе до инвестиции (увеличаване на 

дълготрайните материални или нематериални активи на предприятието). 

 

Индикатор 8. Брой на подкрепените стартиращи предприятия. 
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Брой предприятия, създадени за получаване на финансова помощ или съдействие 

(консултиране, ориентиране,т.н.), финансирани от Структурните фондове. Създаденото 

предприятие не е съществувало една година преди стартирането на проекта.Правната форма 

на предприятието може да бъд различна (самостоятелно заети лица, партньорства и др.). 

 

Индикатор 9. Разкрити работни места (бруто, еквивалент на пълна заетост) 

(преки инвестиции в помощ на МСП). 

Брутни преки работни места, създадени в МСП, в еквиваленти на пълно работно 

време, като пряк резултат на готовияпроект, където (1) собственика на проекта е МСП и (2) 

Проектът е реализиран с помощта нафинансова помощ от Структурните фондове. 

 

Индикатор 10. Индуциране на инвестицията (млн. евро). 

Частни инвестиции в проекти в подкрепа на предприятия. 

 

Индикатор 11. Брой на проектите (информационно общество). 

Брой на проекти, насочени към развитие на инфраструктура, оборудване, използване 

или прилагане. 

 

Индикатор 12. Брой на допълнително население, обхванато от широколентов 

достъп. 

Брой на лицата, които имат достъп до интернет със скорост на изтегляне най-малко 

256Kbit/сек и които преди не са имали достъп изобщо или просто имат по-ограничен 

достъп.Капацитетът за достъп трябва да бъде пряк резултат от помощта. 

 

Индикатор 13. Брой на проектите (транспорт). 

Брой на проектите, реализирани в транспортния сектор 

 

Индикатор 14. Км нови пътища. 

Дължина на пътищата (в км), изработени по проекта, когато: 

• път не е съществувал преди 

или 
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• капацитета и качеството на предварително съществуващ местен/второкласен път 

са значително подобрени, за да достигнат по-високо ниво на класификация (например 

национален път или еквивалентен) 

 

Индикатор 15. Км на нови ТТМ (TEN-T) пътища (преди: kм нови пътища, от 

които ТТМ) 

Една част от индикатор № 14 „км нови пътища”: Дължина на пътищата, разработени по 

коридора Трансевропейска Транспортна Мрежа /ТТМ или TEN-T/. 

 

Индикатор 16. Км реконструирани пътища. 

Дължина на пътищата, където капацитетът или качеството на пътя (включително 

стандарти за безопасност) са подобрени. Изключват сепътища, отчетени съгласно 

индикатор 14 „км нови пътища”. 

 

 

Индикатор 17. Км. нови жп линии. 

Дължина на жп линии, построени по проект, където не е съществувала жп линия 

преди това, включително жп линии по TТМ коридор. 

 

Индикатор 18. Км от железопътни линии от ТТМ (преди: kм нови жп линии, от 

които TТМ). 

Дължина на жп линия, която става част от трансевропейската железопътна мрежа в 

резултат на проекта,или новоизградена или реконструирана. 

 

Индикатор 19. Км реконструирани железопътни линии. 

Дължина на жп линии, при които качеството на капацитета се е подобрило. Това 

може да включваелектрификация, развитие на едноколовозна  железопътна линия в два 

коловоза, увеличаване на възможната скорост, или осигуряване на съвместимост. 

 

Индикатор 20. Стойност за спестяване на време в евро/година, произтичащи от 

нови и реконструирани пътища. 
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Общо намаляване на времето за пътуване като пряк резултат от проект, отчитано от 

националната методология. За изчисляване на паричните стойности - Ръководство за анализ 

на разходите и печалбите на инвестиционните проекти, стр. 78 (Европейска комисия, 2008). 

  

Индикатор 21. Стойност за спестяване на време в евро/година, произтичащи от 

нови и реконструирани жп линии. 

 

Индикатор 22. Допълнително население, обслужвано с подобряване на градския 

транспорт. 

Брой лица, които използват подобрения обществен транспорт, които не са го 

използвали преди.Подобряване на обществения транспорт: увеличаване на капацитета или 

качеството на услугите, предлагани от обществената транспортна мрежа, като пряк резултат 

от проектите(увеличаване на  комфорта,подобряване на безопасността и сигурността, 

намаляване на времето за пътуване, намаляване на закъсненията и др.) 

 

Индикатор 23. Брой на проектите (възобновяема енергия). 

Брой на проектите, имащи за цел увеличаване или подобряване на транспортния 

капацитет на възобновяемата енергия. 

Възобновяема енергия: енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници 

(т.е.  без ядрената енергия). 

 

Индикатор 24. Допълнителен капацитет на производството на енергия от 

възобновяеми източници (mw). 

Повишаване на капацитетана производство на енергия (в мегавата) на съоръжения, 

използващи възобновяеми енергийни източници, изградени / оборудвани по проекта. 

Възобновяем енергиен източник:всеки енергиен източник, който не е ядренили 

изкопаемо. 

 

Индикатор 25. Допълнително население, обслужвано от водни проекти. 

Брой на лицата, осигурени с питейна вода чрез мрежа за транспортиране на питейна 

водав резултат на увеличеното производство на питейна вода/транспортен капацитет, 
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изграден от проект, и които не са свързани. Това включва проекти за реконструкция, 

ноизключва проекти, които имат за цел да създадат/подобрят напоителните системи. 

 

Индикатор 26 Допълнително население, обслужваноот проекти за отпадъчни 

води. 

Брой лица (в еквивалент жители), чиито отпадни води се транспортират до 

пречиствателни станции чрез канализационната мрежа в резултат на увеличеното ползване 

на отпадни води/транспортен капацитет, изграден по проект, и които преди това не са 

билисвързани. 

 

Индикатор 27. Брой на проектите за отпадъците. 

Брой проекти, насочени към: 

• предотвратяване на образуването на отпадъци, или 

• рециклиране на общинските или промишлените отпадъци, или 

• увеличаване на капацитета на депата или подобряване на съоръженията за 

съхранение на отпадъци, или 

• закриване на депата за отпадъци под нормалния стандарт. 

 

Индикатор 28. Брой на проектите за подобряване на качеството на въздуха. 

 

Индикатор 29. Рехабилитирана (рекултивирана) площ (kм 2). 

Повърхност от замърсена или изоставена земя (в кв. км), на разположение за 

икономически (с изключение на селско стопанство) или обществени дейности. 

 

Индикатор 30. Намаляване на емисиите на парниковите газове (co2 

еквиваленти, kилоtона годишно). 

Брутно общо намаление на емисиите на парниковите газове в резултат на 

интервенциите, финансирани от структурните фондове.Изчисляването на CO2 еквивалент е 

в съответствие с Рамковата конвенция на ООН относно стандартите за изменението на 

климата. 
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Индикатор 31. Брой на проектите (превенция на риска). 

Брой проекти, насочени към намаляване на риска на определена група от хора 

илитеритории от природни бедствия. Проектът може да има за цел да се намали 

възможността за бедствие, засягащо населението или да се намалят щетите, до които могат 

да доведат потенциалните бедствия.Проекти, които основно са насочени към повишаване на 

капацитета след последиците от природни бедствия, не се считат за проекти за 

предотвратяване на риска. 

 

Индикатор 32. Брой на хората, които се ползват от мерките за защита от 

наводнения. 

Брой на хората, изложени на риск от наводнения и чиято уязвимост намалява като 

пряк резултат от проект по структурните фондове. 

 

Индикатор 33. Брой на хората, които се ползват от мерките за защита от горски 

пожари и други мерки за защита. 

Брой на хората, изложени на сигурен риск и чиято уязвимост намалява като пряк 

резултат от проект по структурните фондове. 

 

Индикатор 34. Брой на проектите (туризъм). 

Брой на проектите, насочени към развитието на туристическата индустрия в региона. 

 

Индикатор 35. Брой на създадените работни места (туризъм) 

Брутни прекисъздадени работни места (в еквиваленти на пълно работно време) от 

туристически проекти (проекти, които се отчитат по показател  34).  

  

Индикатор 36. Брой на проектите (образование) 

Брой проекти за развитие на инфраструктурата на образованието/обучението 

(включително сградии оборудване). 
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Индикатор 37. Брой на ученицит, които ползват образование. 

Брой на учениците, които ползват сградите или оборудването, предвидени по проект 

за тяхнотообразование или обучение (средни потребителиза година). 

 

Индикатор 38. Брой на проектите (здравеопазване) 

Брой проекти за развитието на здравната инфраструктура (включва сгради 

иоборудване). 

 

Индикатор 39. Брой на проектите, осигуряващи устойчивост и подобряване на 

привлекателността на градовете (градско развитие). 

 

Индикатор 40. Брой на проектите, целящи да стимулират бизнеса, 

предприемачеството, новите технологии (градско развитие) 

 

Индикатор 41. Брой на проектите, предлагащи услуги за насърчаване на 

равните възможности и социалното приобщаване на малцинствата и младите хора 

(градско развитие) 
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 Приложение №  4 

Към чл. 10,  т.2, чл.13, ал. 3, чл. 21, ал. 5, т.4 
 

 

ОБЩИ ИНДИКАТОРИ В ОБЛАСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА  

И ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г.3 

Съпоставени с определените от Работен документ 7 на Комисията 

 

Колони от 1 до 3 на таблицата напълно съответстват на приложение № 6 от утвърдените със 

Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развите и 

блаогоустройството методичеки указания, а колона 4 е предвидена за установяване на 

съответен индикатор на европейско ниво, определен в приложение 1 към работен документ 

№ 7 на ЕК, ГД „Регионална политика”. 

 

Тематична област 
Мерна 

единица 
Описание на индикатора 

№ на 

индикатор  

от прил. 3 

1 2 3 4 

Производствени 

инвестиции 

 

 брой 

предприятия 

Брой предприятия, получили 

безвъзмездна финансова помощ 

7, 8 

брой 

предприятия 

Брой предприятия, получили друг 

вид финансова помощ 

7 

брой 

предприятия 

Брой предприятия, получили 

нефинансова помощ 

 

брой Брой подпомогнати нови 8 

                                                 
3
 Определени в Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално развитие на 

РБългария (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни 

стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), утвърдени със Заповед № РД-

02-14-2402/22.11.2011 г. на министъра на регионалното развите и блаогоустройството. 
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предприятия предприятия 

евро 

 

Частни инвестиции за 

съфинансиране на публична 

финансова и нефинансова помощ 

за МСП 

10 

брой работни 

места 

Брой работни места, създадени в 

подпомагани предприятия 

9 

Туризъм брой 

посещения 

Брой посещения на подпомаганите 

туристически атракции 

34 и 35 (не 

съвпадат) 

НИРД, иновации  

 брой лица, 

брой работни 

места/позиции 

на 

пълен работен 

ден 

 

Численост на 

персонала/изследователите, 

работещи в новопостроена или 

оборудвана инфраструктура за 

научно-изследователска и развойна 

дейност, в т.ч. брой на работните 

места (позиции) на пълен работен 

ден 

6 

брой 

предприятия 

 

Брой предприятия, които си 

сътрудничат с подпомагани 

изследователски институти/ звена 

5 

евро 

 

Частни инвестиции за 

съфинансиране/ подкрепа на 

публична помощ за иновационни 

или научно-изследователски и 

развойни проекти  

10 

брой 

предприятия 

 

Брой предприятия въвели нови за 

пазара или значително подобрени 

продукти в резултат на иновационни 

или научно- изследователски и 

развойни проекти 
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брой 

предприятия 

 

Брой предприятия въвели нови за 

фирмите или значително подобрени 

продукти в резултат на иновационни 

или научно- изследователски и 

развойни проекти 

 

Базова 

инфраструктура 

 

ИКТ 

инфраструктура 

 

брой лица/ 

процент 

 

Брой лица/ дял от населението с 

осигурен широколентов достъп (със 

скорост поне 30 Mbps) 

11, 12 

Транспорт Неотразени от МРРБ ИНДИКАТОРИ – 13, 20,21  

Ж.п. транспорт 

 

км 

 

Обща дължина на новопостроени 

ж.п. линии 

17 

 В т.ч. от Трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T) 

18 

км 

 

Обща дължина на реконструирани 

или подобрени ж.п. линии 

19 

 В т.ч. от Трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T) 

 

Пътища 

 

км 

 

Обща дължина на новопостроени 

пътища 

14 

 В т.ч. от Трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T)* 

15 

км 

 

Обща дължина на реконструирани 

или подобрени пътища 

16 

 В т.ч. от Трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T)* 

 

Енергия и клима-

тични промени 

Неотразени от МРРБ релевантни индикатори: 23,24,  

ВЕИ 

 

MW 

 

Допълнителни мощности за 

производство на възобновяема 
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енергия 

Енергийна 

ефективност 

брой 

домакинства 

Брой домакинства с подобрено 

енергийно потребление 

 

kWh/година 

 

Намаление на енергийното 

потребление в обществени сгради 

 

 Брой потребители допълнително 

включени към интелигентни 

енергийни мрежи 

 

Намаляване на 

парниковите газове 

 

еквивалент 

тон CO2 

 

Прогнозирано намаление на 

парниковите газове в еквивалент 

тона CO2 

30 

Социална 

инфраструктура 

 

Образование и 

грижи за 

децата 

брой места 

 

Капацитет на подпомаганите 

образователни услуги и грижи за 

децата 

36 и 37 (не 

съвпадат) 

Здравеопазване 

 

брой лица 

 

Капацитет на подпомаганите 

здравни услуги 

38 (не 

съвпадат) 

Жилищен фонд 

 

брой 

домакинства 

Брой домакинства, ползващи се от 

подобрени жилищни условия 

 

Културно 

наследство 

брой 

посещения 

Брой посещения на подпомаганите 

културни обекти 

 

Околна среда ! НЕОБХВАНАТ ИНДИКАТОР 28 (ВЪЗДУХ) !!! И 31 (РИСК) 

Твърди отпадъци 

 

тон 

 

Допълнителен капацитет за 

рециклиране на отпадъците 

27 (не 

точно) 

Водоснабдяване 

 

брой лица/ 

процент 

 

Допълнителен брой лица/ дял от 

населението с подобрено 

водоснабдяване 

25 

куб. м 

 

Намаление на загубите на вода във 

водоснабдителната мрежа 

 

Третиране на Еквивалент Допълнителен брой население 26 
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отпадъчни 

Води  

население 

(жители) 

(жители) с подобрено третиране на 

отпадъчните води 

Превенция и 

управление на 

риска 

брой лица Население, ползващо се от мерки за 

защита от наводнения 

32 

брой лица 

 

Население, ползващо се от мерки за 

защита от пожари и други мерки за 

превенция на риска 

33 

Рекултивация на 

земята 

хектар Обща площ на рекултивираните 

терени 

29 

Изолиране на 

почвите 

хектар Промяна на земните площи с 

изолирани почви в резултат на 

мерки за развитие 

29 

Биоразнообразие хектар Площ на естествените 

местообитания с подобрен статус 

 

Градско развитие 39 , 40, 41(не съвпадат с определените от МРРБ) 

 брой жители 

 

Население, живеещо на територии 

със стратегии за интегрирано 

градско развитие 

 

кв. м Нови публични пространства в 

градските зони 

 

кв. м Нови обществени или търговски 

сгради в градските зони 

 

кв. м Нова жилищна площ в градските 

зони 

 

Градски транспорт брой 

пътувания 

 

Увеличение на пътуванията чрез 

използване на подпомагани услуги 

на градския транспорт 

22 (близко, 

не същото) 

 

Пазар на труда и 

обучение** 

1,2 3 – НЕ СЪВПАДАТ!!! 

 брой лица Участие в инициативи за 

трансгранична трудова мобилност 
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брой лица Участие в съвместни инициативи за 

местна заетост и професионално 

обучение (вкл. квалификация и 

преквалификация) 

 

брой лица Участие в проекти за насърчаване на 

равенството между половете, 

равните възможности и социалното 

включване с трансграничен характер 

 

брой лица Участие в образователни и 

обучителни схеми за подпомагане на 

младежката заетост, възможностите 

за образование и особено висше и 

професионално образование  

 

Институционален 

и административен 

капацитет** 

 

 брой проекти Брой проекти, насърчаващи правно-

нормативното и административното 

сътрудничество и сътрудничеството 

между гражданите и институциите 

 

брой проекти Брой разработени и изпълнени 

проекти, подпомагащи реализацията 

на макро-регионални (вкл. за водни 

басейни) стратегии 

 

брой проекти Брой проекти за междурегионално 

сътрудничество, повишаващи 

ефективността на политиката на 

ближаване 

 

брой проекти Брой проекти за транснационално 

сътрудничество, повишаващи 

ефективността на политиката на 
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сближаване 

* Индикаторите са подходящи за национално и регионално ниво.  
** Индикаторите са подходящи за трансгранични инициативи и дейности, свързани с европейското териториално 

сътрудничество. 
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Приложение № 5 
Към чл. 10,  т.2, чл.13, ал. 3, чл. 21, ал. 5, т.4 

 

 
ИНДИКАТОРИ „ОКОЛНА СРЕДА” 

Стратегически индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните 

цели, свързани с опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране 

(одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед 

№ РД 02-14-844 от 20 май 2009 г.) 

 

Индикатор 1: Относителен дял на антропогенно натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени обекти) 

Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно 

натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, 

държава) 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 1990 г. 

Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила 

промяна -данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

Източници на данни: ИАОС; Агенция по геодезия, картография и кадастър 

 

Индикатор 2: Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните 

територии 

Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на урбанизираните, 

горските и земеделски територии от общата площ на дадена териториална единица (община, 

регион, държава) 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 1990 г. 



 

34 
Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

Честота на актуализиране: 5-10 години за CORINE земно покритие; при настъпила 

промяна - данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 10 години – данни от 

ДАГ 

Източници на данни: ИАОС, ДАГ, Агенция по геодезия, картография и кадастър 

 

Индикатор 3: Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на 

жител от 

населението 

Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът отразява количеството на парникови газове (приравнени 

към CO2 еквивалент) отделяни на глава от населението в дадена териториална единица 

(община, регион, държава) 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 1988 г. 

Честота на актуализиране: ежегодно 

Източници на данни: ИАОС, НСИ 

 

Индикатор 4: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично 

предназначение 

Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът показва размерът на извършените разходи за придобиване 

и поддръжка на дълготрайни материални активи с екологично предназначение за дадена 

териториална единица (регион, държава) 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 2000 г 

Честота на актуализиране: ежегодно 

Източници на данни: НСИ 

 

Индикатор 5: Разходи за дълготрайни материални активи с екологично 

предназначение на 

човек от населението” 
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Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът показва извършените разходи за придобиване и 

поддръжка на дълготрайни материални активи (ДМА) с екологично предназначение в 

рамките на една календарна година на човек от населението за дадена административно-

териториална единица. 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 2000 г. 

Честота на актуализиране: ежегодно 

Източници на данни: НСИ 

 

Индикатор 6: Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия 

Статус: наличен 

Дефиниция: индикаторът показва относителния дял/ процента на антропогенно 

натоварените територии от общата площ на дадена териториална единица (община, регион, 

държава) 

Географско покритие: пан-европейски 

Времево покритие: след 1990 г. 

Честота на актуализиране: ежегодно 

Източници на данни: ИАОС 

 

Индикатор 7: Степен на постигане на националните цели за използване на 

възобновяеми 

енергийни източници и енергийна ефективност 

Статус: проект 

Дефиниция: Индикаторът отразява спестената енергия чрез прилагане на мерки за 

енергийна ефективност и произведената енергия от възобновяеми енергийни източници в 

дадена териториална единица (община, регион, държава) сравнени с поставените 

национални цели в съответната сфера. 

Географско покритие: национално 

Времево покритие: след 2009 г. 

Честота на актуализиране: ежегодно 
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Източници на данни: АЕФ, МИЕ 
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Приложение № 6 
Към чл. 10,  т.2, чл.13, ал. 3, чл. 21, ал. 5, т.4 

 

ИНДИКАТОРИ „РАВЕНСТВО НА ПОЛОВЕТЕ” 

 

1. Индекс на джендър обусловено развитие (Gender-related development index – 

GDI) въз основа на четири индикатора: 

• средна продължителност на живота на жените и мъжете; 

• относителен дял на грамотните в населението на 15 и повече години по пол; 

• относителни дялове на жените и мъжете в образователната система; 

• доходи от платен труд на жените и мъжете. 

 

2. Индекс за измерване на джендър овластяването (Gender empowerment measure 

– GEM), определен на основата на четири индикатора, изразяващи участието на 

жените при вземането на политически и икономически решения, както и достъпа им 

до разпределението на икономическите ресурси: 

• относителен дял на местата в парламента, заети от жени; 

• относителен дял на жените законодатели, висши чиновници и мениджъри; 

• относителен дял на жените специалисти и квалифицирани работници; 

• съотношение между доходите от платен труд на жените и мъжете. 

 

3. Джендър неравенства в образованието 

• грамотност: дял на грамотните жени в населението на 15 и повече години; 

съотношение между относителните дялове на грамотните жени и мъже; 

• грамотност при младежите: дял на грамотните жени във възрастовата група 15-24 

г.; съотношение между относителните дялове на грамотните жени и мъже във възрастовата 

група 15-24г. 

• обхват в началното образование: дял на момичетата и съотношение между 

относителните дялове на момичетата и момчетата; 

• обхват в основното образование: дял на момичетата и съотношение между 

относителните дялове на момичетата и момчетата; 
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• обхват в средното образование: дял на момичетата и съотношение между 

относителните дялове на момичетата и момчетата. 

 

4. Джендър неравенства в икономическата активност: 

• икономическа активност на жените: относителен дял на жените в икономически 

активното население на 15 и повече години; индекс на изменение на икономически 

активните жени; дял на икономически активните жени от икономически активните мъже; 

• заетост по икономически дейности: относителни дялове на жените и мъжете, заети 

в селското стопанство; относителни дялове на жените и мъжете, заети в индустриалния 

сектор; относителни дялове на жените и мъжете, заети в сферата на услугите; 

• принос на семейните работници – относителни дялове на жените и мъжете в 

общия брой семейни работници. 

 

5. Джендър измерения на трудовата натовареност и разпределението на 

времето: 

• трудова натовареност: дневно работно време на жените и мъжете (в минути); дял 

на дневното работно време на жените от това на мъжете; 

• разпределение на времето: относителни дялове на работното време в пазарни 

дейности и в непазарни дейности в общото работно време; относителни дялове на 

работното време в пазарни дейности и в непазарни дейности, изразходвано от жените, в 

общото работно време на жените; относителни дялове на работното време в пазарни 

дейности и в непазарни дейности, изразходвано от мъжете, в общото работно време на 

мъжете. 

 

6. Индикатори за обобщена оценка на джендър различията (Topic indicators): 

• Неграмотност при жените – относителен дял на неграмотните жени в женското 

население на 15 и повече години. 

• Неграмотност при мъжете – относителен дял на неграмотните мъже в мъжкото 

население на 15 и повече години. 

• Женска работна сила – относителен дял от работната сила общо. 

• Средна продължителност на живота на жените. 
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• Средна продължителност на живота на мъжете. 

• Относителен дял на женското население. 

• Обхват на жените в начално образование. 

• Обхват на мъжете в начално образование. 

 

7. Индекс на икономическите и социалните права на жените (Women’s Economic 

and Social Human Rights (WESHR) Index) – измерва се чрез съответни съотношения 

жени към мъже по следните индикатори за развитие (Налице е паритет между 

половете, ако стойността на всеки от седемте индикатора е равна на 1; ако е под 1, това 

означава джендър неравенство за жените; ако е над 1 – джендър неравенство за мъжете. 

Сборът от стойностите на тези индикатори представлява стойността на индекса на 

икономическите и социалните човешки права на жените – ако той е равен на 7 означава, че е 

постигнато джендър равенство при спазването на икономическите и социалните права): 

• Право на работа – съотношение между относителните дялове на икономически 

активните жени и мъже. 

• Право на адекватен стандарт на живот – съотношение между степента на 

анемичност при жените и мъжете; съотношение на дневното калорийно потребление на 

жените и мъжете. 

• Право на здраве и благосъстояние – съотношение между коефициентите на 

смъртност на жените и мъжете; съотношение между женското и мъжкото население. 

• Право на образование – съотношение между степента на грамотност при жените и 

мъжете; съотношение между обхвата на жените и мъжете в началното образование. 

 

8. Влияние на джендър равенството при спазването на правата и на 

икономическия растеж (БВП на лице на населението) върху образованието, 

продължителността на живота и парламентарното представителство чрез 

следните джендър индикатори: 

• Съотношение  между обхвата на жените и мъжете в началното образование. 

• Съотношение между обхвата на жените и мъжете в основното образование. 

• Съотношение между продължителността на живота при жените и мъжете. 

• Съотношение между парламентарното участие на жените и мъжете. 
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Наред с изброените 8 основни индикатора, по-често се използват редица конкретни 

показатели (най-често дял от общата съвкупност или съотношение между мъжете и жените) 

за определяне степентта на достигната равнопоставеност на половете в икономическия, 

социалния и културния живот. препоръчително е да се ползват следните индикатори: 

 

Участие на жените в политиката: 

• относителен дял на жените в правителството; 

• относителен дял на жените в парламента. 

• Дял на мъжете във «феминизираните «отрасли и професии» и респ. на жените в 

т.н. «мъжки» отрасли и професии? 

 

Дял на мъжете и жените самотни родители? 

• Дял на мъжете и жените, работещи в различните степени на образованието, в т.ч. 

като учители/преподаватели. 

• Съотношение между жените и мъжете по социален статус (работодатели, 

самонаети, наети в частни предприятия, наети в публичния сектор). 

• Дял на жените, включени в социалното осигуряване. 

• Дял на жените, получаващи социални помощи. 

 

Дял (или брой) на жените и мъжете според формите на маргинализация (сираци, 

напуснали домовете за деца поради пълнолетие, бездомни, с алкохолна и наркотична 

зависимост, с депресивни нарушения, осъдени лица в местата за лишаване от свобода, лица, 

напуснали местата за лишаване от свобода и други). 

 

За определяне на характера на развитието и достигнатото равнище на 

равнопоставеност на жените и мъжете в заетостта се използва една голяма съвкупност от 

показатели в основните области: 

 

Безработица: 

• Безработица по пол и възраст; 
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• Структура на безработните по пол и причини за безработицата (напускане, 

съкращаване от работа); 

• Структура на безработните по начини на търсене на работа и по пол; 

• Структура на безработните по пол, търсещи за първа работа; 

• Коефициент/равнище на безработица, респ. заетост, на самотните родители – 

общо, с едно, две и повече деца; 

• Коефициент/равнище на безработица, респ. заетост, на мъжете и жените по семеен 

статус; 

• Структура на безработните по пол и равнище на образование; 

• Коефициент/равнище на безработица, респ. заетост, по пол и равнище на 

образование; 

• Структура на продължително безработните по пол и среден престой в 

безработица; 

• Относителни дялове на регистрираните безработни жени/мъже със и без 

обезщетение в съответния общ брой безработни жени/мъже; 

• Честота на изпадане в състояние на безработица за даден период по пол; 

• Дял на безработните жени и мъже в икономически активното население; 

• Дял на безработните жени и мъже в икономически неактивното население. 

 

Включване в политиките на пазара на труда: 

• Брой/дял на участие на безработните жени и мъже в програми за временна заетост; 

• Брой/дял на участие на безработните жени и мъже в програми за обучение; 

• Брой/дял на участие на безработните жени и мъже в програми за стартиране на 

самостоятелен бизнес; 

• Брой/дял на участие на безработните жени и мъже в програми за социален 

асистент; 

• Брой/дял на участие на безработните жени и мъже в програми за заетост на 

възрастните безработни. 

 

 

Икономическа активност по пол: 
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• Структура на женската и мъжката работна сила /съотношение между заетите и 

безработните лица, общо и по възрастови групи; 

• Коефициенти на икономическа активност по пол общо и по възрастови групи; 

• Коефициенти на икономическа активност по пол и степен на образование; 

• Коефициенти на икономическа активност по пол и семейно положение; 

• Коефициенти на икономическа активност по пол и брой на децата; 

• Коефициенти на икономическа активност на жените с деца под 7 г., в т.ч. и под 3 

г. 

Икономически неактивното население по пол и причини: 

• Съотношение по пол между лицата извън работната сила; 

• Икономически неактивните по пол и по причини за неактивност; 

• Икономически неактивните по пол и равнище на образование; 

• Съотношение по пол между лицата извън работната сила в различни възрастови 

групи; 

• Относителен дял на икономически неактивните жени с малки деца. 

 

Равнище и структура на заетостта по пол: 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети лица; 

• Коефициенти на заетост по пол; 

• Коефициенти на заетост по пол и възраст; 

• Брой заети момичета и момчета до 15-год. възраст. 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети лица по статус в 

заетостта 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети лица по сфери на 

собственост държавен и частен сектор; 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети лица по статус в 

заетостта и възраст; 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети лица по статус в 

заетостта и образование; 

• Относителни дялове на предприемачите жени/мъже в общия брой предприемачи; 
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• Относителни дялове на предприемачите жени/мъже в общия брой предприемачи 

по икономически дейности; 

• Относителни дялове на предприемачите жени/мъже в общия брой предприемачи 

по възраст; 

• Относителни дялове на предприемачите жени/мъже в общия брой предприемачи 

по образование; 

• Относителни дялове на предприемачите жени/мъже в общия брой предприемачи 

по семейно положение и брой на децата. 

 

Заетост на жените и мъжете в атипичните/гъвкави форми на заетост: 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже на непълно работно време в общия 

брой заети лица по причини. 

• Съотношение между заетите на пълно и непълно работно време по пол. 

• Относителни дялове на наетите жени/мъже на временна работа в общия брой 

наети лица по причини. 

• Относителни дялове на наетите жени/мъже на срочни и безсрочни трудови 

договори. 

• Съотношение между наетите на постоянна и временна работа по пол. 

• Относителни дялове на заетите жени и мъже, сменили работното си място през 

определен период от време в общия брой заети. 

 

 

Заетст по икономически сектори, дейности и групи професии: 

• Съотношение между заетите жени и мъже по агрегирани икономически сектори – 

аграрен, индустриален, услуги. 

• Разпределение на заетите жени/мъже в съответната съвкупност заети по пол и по 

икономически сектори. 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети жени и мъже по 

икономически дейности. 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже в общия брой заети жени и мъже по 

групи профессии. 
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• Разпределение на заетите жени/мъже в съответната съвкупност заети по пол и по 

групи професии. 

• Честота на преминаване в по-висока квалификационна степен/длъжност за 

определен период по пол. 

• Съотношение между наетите жени и мъже, притежаващи допълнителна 

професионална квалификация). 

• Относителни дялове на жени/мъже, използващи компютри на работното място, в 

работната сила общо. 

 

Заплащане на труда по пол: 

• Съотношение между средната месечна работна заплата на жените и мъжете. 

• Съотношение между средната месечна работна заплата на жените и мъжете в 

обществения и частен сектор. 

• Съотношение между средната месечна работна заплата на жените и мъжете по 

икономически дейности. 

• Съотношение между средната месечна работна заплата на жените и мъжете, заети 

в отрасли и сфери с преобладаваща женска работна сила. 

• Съотношение между средната месечна работна заплата на жените и мъжете по 

класове професии. 

 

Съвместяване на професионалния със семейния живот: 

• Брой работни часове седмично в сферата на платения труд по пол. 

• Съотношение между жените и мъжете със семейни задължения, наети на половин 

работен ден. 

• Относителни дялове на заетите жени/мъже на непълно работно време по лични и 

семейни причини в общия брой заети лица. 

• Брой заети на непълно работно време жени с малки деца по семейно положение. 

• Относителни дялове на наетите жени/мъже на временна работа в общия брой 

наети лица по лични и семейни причини. 

• Съотношение между жените и мъжете, практикуващи надомна работа. 

• Брой жени и мъже, ползващи родителски отпуск за отглеждане на малки деца. 



 

45 
Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

• Относителен дял на безработните с предишна заетост по пол, напуснали работа по 

семейни причини. 

• Брой детски заведения по видове. 

• Брой детски заведения за почасови, целодневни и седмични грижи за деца. 

• Обхват на децата в детски заведения по видове. 

• Обхват на децата в градски и извънградски ваканционни лагери. 

• Обхват на възрастни хора в системата “социален патронаж” по видове услуги. 

• Брой дневни центрове за възрастни хора. 

• Средна продължителност на работното време в сферата на платения и неплатения 

труд. 

• Съотношение между работното време на жените и мъжете в платения труд. 

• Съотношение между работното време на жените и мъжете в неплатения труд. 

• Съотношение между времето, изразходвано от жените и мъжете за домакински 

труд по видове дейности. 

• Разпределение на времето за заетост на жените и мъжете в домашното стопанство. 

• Относителни дялове на жените и мъжете неплатени семейни работници в общия 

брой заети с този статус. 

• Съотношение между свободното време на жените и мъжете. 

• Дял на жените, заети на: 

- непълно работно време, 

- пълно работно време. 

• Дял на децата в детски ясли и детски градини? 

• Дял на жените, членове на синдикални организации? 

• Дял на жените в ръководните органи на синдикалните организации? 
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Приложение № 7 
Към чл. 20, ал. 2 

 

Основните критерии, които се използват  за постигане на обективна преценка, са 

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост. 

В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на планирането, за 

проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност - и времевия момент на 

оценката се различават предварителна, междинна и последваща оценка. Всички те ползват 

повечето от обективните критерии, но за различните видове оценки различните критерии 

имат различна тежест: 

 

Цикъл на оценяването, във връзка с целите и критериите: 

Основни оценъчни 
въпроси 

Предварителна 
оценка 

Междинна и текуща 
оценка 

Последваща 
оценка 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 
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Приложение № 8 
Към чл. 23, ал. 3 

 

 

 

 

 

МАТРИЦА ЗА МЕЖДИННА ОЦЕНКА 

(основни въпроси) 

 

Въпроси при оценката на изпълнението на общинкия план за развитие 

Таблица 1 

Оценка на изпълнение на ОПР 

Тематични области Основни оценъчни въпроси: 

Количествено 

определяне на 

целите – продукти, 

резултати и 

въздействия 

Уместни ли са индикаторите, чрез които се осъществява 

количествено измерване на общите, специфичните и оперативните 

цели? 

Продължават ли да бъдат валидни зададените количествени 

целеви стойности? 

Уместни ли са индикаторите за мониторинг на въздействията 

върху равните възможности (вкл. на малцинствата), околната среда 

и други хоризонтални теми? 

Уместни ли са процедурите за събиране на данни; уместни и 

надеждни ли са източниците? 

Полезни ли са индикаторите при даване на точна и навременна 

картина за изпълнението и за осъществяване на ефективен 

мониторинг и оценка? 

Ефективност и 

ефикасност до 

момента и на 

очакваните 

Какви са до момента резултатите и напредъкът по отношение на 

постигането на целите на Общинския план за развитие? Постигат 

ли се количествените цели по отношение на резултатите и каква е 

вероятността за постигане на целите по отношение на 
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социално-

икономически 

въздействия и на 

тази основа – оценка 

на политиката и на 

разпределението на 

финансовите 

ресурси 

въздействията? 

Трябва ли да се запази финансовата тежест на всеки приоритет 

въз основа на първите резултати и очаквани въздействия? 

Кои са промените, които трябва да се направят? 

Каква е ефикасността от гледна точка на разходите на единица 

продукт/резултат до момента? 

Каква е ефективността от прилагането на хоризонталните 

политики до момента и вероятните въздействия, които могат да се 

постигнат? 

Качество на 

организацията по 

изпълнението, 

наблюдението и 

оценката 

 

Спазва ли се графикът на изпълнението? Какви са причините за 

забавяне (по-специално за дейностите и проектите, които са 

определени като стратегически, а не са стартирани междувременно 

или своевременно)? 

Какъв е приносът на партньорството?
4
 

Адекватни и достатъчно прозрачни ли са критериите и 

процедурите за предлагане на проекти за публично финансиране? 

Достатъчно ефективна ли е системата за отчетност и контрол? 

Добавена стойност  Кои аспекти от напредъка в изпълнението на ОСР не биха се 

осъществили без подкрепа от публични източници (оперативни 

програми, целеви субсиди, правителствени програми и пр.)?  

 

                                                 
4
 ЗРР, чл. 3. Целта на закона е да създаде условия за провеждането на държавна политика за регионално 

развитие, основаваща се на следните принципи: (...) т. 6. партньорство, публичност и прозрачност на всички 

нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 
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Таблица 2 

Оценка на публичната намеса 

Обект на оценка Оценителни въпроси 

Ресурси Какви финансови и човешки ресурси са вложени? 

Спазва ли се времевият график на осигуряване на средствата? 

Ако не – какви са причините? 

Отпуснати ли са в срок всички планирани средства? Ако не – 

какви са причините? 

Дейности Какви дейности по общинския план са осъществени? 

Спазва ли се времевият график за осъществяване на дейностите? 

(Ако не – причини.) 

Осъществени ли са всички планирани за периода дейности? 

(Ако не – причини.) 

Осигурява ли се необходимото качество на дейностите? (Ако не 

– причини.) 

Какви са и спазват ли се процедурите за избор на проекти? (Ако 

не – причини.) 

Спазват ли се процедурите за възлагане и договориране? (Ако 

не – причини.) 
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Таблица 3 

Оценка на ефекта от прилагането на Общинския план за развитие 

Обект на 

оценка 

Оценителни въпроси 

Продукти Какво е постигнато, доставено или осигурено чрез публичната намеса (от 

гледна точка на оперативните цели)? 

Резултати Какви са преките ползи, които получават бенефициентите при 

използване на продуктите (от гледна точка на специфичните цели)? 

Въздействия
5
 Какви са преките дългосрочни ефекти върху бенефициентите на 

публичната намеса от гледна точка на общата цел? 

Какви са непреките ефекти върху други групи? 

Каква е вероятността за постигане на общите и специфичните 

въздействия при приключване на интервенцията? 

                                                 
5
 Оценката на въздействията не е водеща в междинната оценка, но оценителят може да се произнесе по 

въпроса до каква степен е вероятно да бъдат постигнати общите цели. 
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Таблица 4 

Критерии за успех на публичната намеса 

Обект на оценка Оценителни въпроси 

Ефикасност 

(икономическа 

ефективност) 

Как ресурсите се трансформират в продукти,  резултати и 

въздействия? 

- Как се постигат оперативните цели? (Сравнение на продуктите с 

разходите, разходи за единица продукт.) 

- Как се постигат специфичните цели? (Сравнение на резултатите с 

разходите,  разходи за единица резултат.) 

- Как се постигат общите цели? (Сравнение на въздействията с 

разходите, разходи за единица въздействие
6
.) 

Ефективност 

(сравнителна 

ефективност) 

Доколко са постигнати оперативните цели? (Сравнение на 

планираните с очакваните продукти.) 

Доколко са постигнати специфичните цели? (Сравнение на 

планираните с очакваните резултати.) 

Доколко са постигнати общите цели? (Сравнение на планираните с 

очакваните въздействия.) 

Ако напредъкът към постигане на целите е незадоволителен 

(изоставащ значително от очакванията) - какви са причините? 

Полезност Оказва ли ОПР въздействие върху целевите групи от населението от 

гледна точка на техните потребности? 

Каква е степента на използване от бенефициентите на 

предоставяните продукти? 

Каква е задоволеността на бенефициентите от предоставяните 

продукти? 

                                                 
6
 Вж. предходната бележка под линия. 
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Устойчивост До каква степен промените (или ползите) могат да се запазят след 

приключване на програмата? 

- Съществува ли политическа подкрепа? 

Икономичност С какви разходи са осигурени необходимите за осъществяването на 

дейностите ресурси? 

Възможно ли е било осигуряването на ресурси със същото качество 

на по-ниска цена? 

Възможно ли е било постигането на по-благоприятно съотношение 

цена-качество? 
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Въпроси при оценката на стратегията  на ОПР 

 
Таблица 5 

Оценка на уместността на стратегията на ОПР 

Тематични области Основни оценителни въпроси 

Съответствие 

(целесъобразност, 

уместност) 

Съответстват ли целите на плановия документ на: 

- основните проблеми и нужди на община Две могили? 

- опита (поуките) от предишни интервенции? 

- анализа на потенциала и перспективните тенденции (SWOT, 

STEP)? 

- приоритетите на планове и политики на по-високо ниво? 

- на средата (контекста), в която се осъществява интервенцията - 

политическа, икономическа, социална и пр. 

Анализ на резултатите 

от предишни оценки 

 

 

Взети ли са под внимание препоръките от предишни оценки, ако 

са правени такива?  

Има ли направени промени в ОПР в резултат на препоръки от 

други оценки? Какъв е ефектът от въведените промени? 

Валидност на анализа 

за силните и слабите 

страни и потенциала 

за развитие 

Налице ли са важни промени в контекста и в каква степен те 

налагат преориентиране на общинския план за развитие? 

Продължават ли да са валидни основните тенденции и фактори в 

развитието на общината? Ако не – какво се променя на общината? 

Съществуват ли нови фактори, благоприятстващи или 

затрудняващи икономическото и социалното устойчиво развитие в 

общината или част от нея? 

Валидни ли са основните несъответствия, които трябва да се 

преодоляват? Валидни ли са промените, които е трябвало да се 

извършат? Запазва ли се приоритетността на нуждите и на целите? 

Ако – не, кои са новите нужди за адресиране и новите приоритети 

или какво преподреждане на приоритетите е необходимо да се 
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извърши при актуализирането на Общинския план за развитие? 

Продължават ли да са уместни целите по отношение на 

идентифицираните нужди? 

Уместност и 

съгласуваност на 

стратегията 

Запазва ли се смисълът и общата съгласуваност на стратегията 

на Общинския план за развитие? 

Запазва ли се делът и относителната тежест на всеки приоритет 

и дейност? 

Съгласувани ли са помежду си стратегическите цели и 

продължават ли те да бъдат уместни спрямо националните и 

европейските политики и приоритети и промените в социално-

икономическия контекст? 

Постигат ли се цели от по-общ порядък като намаляване на 

междурегионалните, вътрешнорегионалните (междуобластните, 

междуобщинските) различия? Ако не се постигат – на какво се 

дължи това (вкл. има ли територия с по-голям принос в негативните 

тенденции)?  

Баланс на територията Запазва ли се балансът на територията? Какви изменения са 

настъпили и какви са причините за това? 



 

55 
Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
 

Въпроси при оценката на процеса и координацията на ОПР 

 

Таблица 6 

Оценка на стратегическия процес,  

функционирането на общинския план за развитие и координацията 

Тематични области Основни оценителни въпроси 

Процес Кой участва в процеса на планиране (състав на участниците, 

съблюдаване на принципа на партньорство и на включване на 

заинтересованите)? 

Има ли определени от законодателството или по друг начин 

отговорности по отношение на участието? 

Колко интензивно участват различните заинтересовани в 

процесите, като се държи сметка и за техните ресурси (финансови, 

властови и пр.)? 

Какво е участието на партньорите в осъществяването на 

различните функции? 

Какви форми на участие се използват и каква е тяхната 

ефективност?  

Бюджетните алокации и трансфери съответстват ли на целите на 

Общинския план за развитие?  

Изпълняват ли се финансовите ангажименти? 

Какво е качеството и използването на информационните системи, 

осигуряващи данни за мониторинг и оценка (не само на 

прилагащите, но и на всички партньори)? 

В каква степен партньорите разпространяват информация за 

своята дейност по изпълнение на Общинския план за развитие? 

Осъществяват ли се периодични прояви с участието на всички 

партньори за взаимна оценка на действията и разглеждане на 

възможностите за подобряване на  координацията? 
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Функциониране/ 

използване на ОПР 

Запознати ли са заинтересованите страни с Общинския план за 

развитие? 

Съответстват ли оперативните решения на постановките на 

Общинския план за развитие? 

Използва ли се за аргументиране на оперативните решения? 

Използва ли се за последващ анализ на решения, които не 

съответстват на неговите постановки? 
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i
  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm 

 


