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Общи положения 

 

 

 

Системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и 

пространственото развитие обхваща: 

 Национална концепция за регионално и пространствено развитие; 

 Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от 

ниво 2; 

 План за интегрирано развитие на община. 

Наблюдението и оценката на регионалното и пространственото развитие се 

извършват за постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. 

Наблюдението и оценката отчитат резултатите от изпълнението на документите, 

посочени по-горе, които допринасят за регионалното развитие. 

За наблюдението и оценката на регионалното развитие се използват географски 

информационни системи, официални статистически данни от Националния 

статистически институт и от Евростат и други източници на официална информация. 

За реализацията на стратегическите документи за регионално и пространствено 

развитие, посочени по-горе, се извършва междинна оценка в средата на периода на 

тяхното действие. 

Междинната оценка включва: 

 оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

 оценка на степента на постигане на съответните цели; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

За изпълнението на релевантните стратегическите документи за регионално и 

пространствено се извършва последваща оценка на въздействието не по-късно от една 

година след изтичането на периода на тяхното действие. 

Последващата оценка включва: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

 оценка на общото въздействие; 

 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

През периода на действие на документите за регионално и пространствено 

развитие могат да се извършват допълнителни тематични оценки и оценки за 

специфични случаи по преценка на органите за управление на регионалното развитие. 

Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда на Закона за 

обществените поръчки съответно от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството и от кметовете на общините. 



 
 

 

 

 

Наблюдение и оценка на План за интегрирано развитие на Община град Добрич 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 

 

 

Предмет на наблюдение е изпълнението на ПИРО за периода 2021-2027 г. 

Наблюдението се осъществява съгласно определените в ПИРО индикатори за продукт и 

индикатори за резултат, организацията и методите на изпълнение и мерките за 

осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на ПИРО. 

За постигане целите на наблюдението на изпълнението на ПИРО се създава следния 

механизъм за наблюдение и оценка: 

 

1. Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на 

информация. 

 

1.1. Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални 

данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната 

статистика на Агенцията по заетостта, на данни от други национални, регионални и 

местни източници на информация, на данни от всички структури на общинската 

администрация, вкл. второстепенни разпоредители с бюджетни средства. 

 

1.2. Събирането на данни и информация ще се осъществява в електронна среда, чрез: 

1.2.1. попълване на онлайн Формуляр 1 (Приложение 1) и онлайн Формуляр 2 

(Приложение 2), които събират данните в електронна таблица; 

1.2.2. електронна поща. 

 

1.3. Отговорни лица за попълване на Формуляр 1 (Приложение 1) са 

ръководителите/администраторите на екипите за управление и изпълнение на проекти, 

договорирани и изпълнявани от Общината или второстепенен разпоредител с 

бюджетни средства, в качеството им на бенефициент на проект, независимо от 

източника на финансиране. Те се определят със заповед на Кмета на Общината за целия 

период на действие на ПИРО. Формуляр 1 (Приложение 1) се попълва от отговорните 

лица и за проекти, в които Общината/второстепенният разпоредител е 

партньор/асоцииран партньор в проект. 

 

1.4. Отговорни лица за попълването на Формуляр 2 (Приложение 2) са директорите на 

дирекции в общинската администрация. За целите на наблюдението на изпълнението на 

ПИРО, директорите на дирекции следва да представят на отговорните лица по т.1.5. и 

копие на годишен доклад за дейността на дирекцията. 

 

1.5. Обработването и анализирането на събраната информация от лицата по точки 1.3. и 

1.4. ще се извършва от служители от отдел ИРЕФ по ред, определен от Директора на 

дирекцията. 

 

1.6. Определят се следните срокове: 

 



 
 

 

 

1.6.1. за попълване на Формуляр 1 (Приложение 1) и Формуляр 2 (Приложение 2) 

– до края на месец януари на годината, следваща периода на наблюдението на 

изпълнението на ПИРО. 

1.6.2. за обработване и анализиране на събраната информация – до края на месец 

февруари на годината, следваща периода на наблюдението на изпълнението на 

ПИРО. 

 

2. Индикатори за наблюдение. 

Индикаторите за наблюдение на ПИРО (Приложение 3) включват индикатори за 

продукт и за резултат. Те отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие, конкретните резултати и въздействието от изпълнението на целите и 

приоритетите за развитие. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението 

на определени приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори 

са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и 

изводите за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото 

пряко въздействие в съответната област.  

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат 

значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за 

устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. 

 

3. Органи за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа. 

3.1. Орган за наблюдение на ПИРО е общинският съвет. 

3.2. Общинският съвет изпълнява следните функции: 

3.2.1. осигурява информация и данни и прилага системата от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за развитие; 

3.2.2. координира дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 

юридически лица на основата на принципа за партньорство; 

3.2.3. осигурява съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 

обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на равните 

възможности, и социалното включване; 

3.2.4. обсъжда и одобрява годишните доклади за наблюдението на ПИРО; 

3.2.5. осигурява комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на ПИРО; 

3.2.6. разглежда предложения и взема решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

3.2.7. определя и изпълнява мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност 

при изпълнението ПИРО. 

 

3.3. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО общинският съвет със 

съдействието на общинската администрация осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за 

партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на ПИРО, като: 



 
 

 

 

 

3.3.1. за всеки договориран и изпълняван проект от Общината и второстепенните 

разпоредители с бюджетни средства се публикува информация на сайта на Общината в 

интернет, както и в електронни медии и социални мрежи; 

3.3.2. 14 дни преди внасянето за обсъждане и одобряване от общинския съвет на 

годишния доклад за наблюдението за изпълнението на ПИРО, се оповестява публично 

проект на документа на страницата на Общината в интернет. 

 

3.4. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на 

ПИРО се осигуряват от бюджета на Общината и/или със средства от фондовете на 

Европейския съюз. 

 

4. Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

4.1. Кметът на Общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО, като за 

резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад. 

 

4.2. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО се изготвя от 

отговорните лица по т.1.5. и съдържа информация за: 

4.2.1. общите условия за изпълнение на ПИРО и в частност промените в 

социално-икономическите условия в общината; 

4.2.2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ПИРО 

въз основа на индикаторите за наблюдение; 

4.2.3. предприети действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на ПИРО; 

4.2.4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и 

източниците на тяхното финансиране; 

4.2.5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

на ПИРО; 

4.2.6. изготвяне на междинната и последващата оценка на ПИРО. 

 

4.3. По предложение на Кмета на Общината, годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на ПИРО се одобрява от общинския съвет. 

 

4.4. До 31 март на всяка следваща година годишният доклад за наблюдението на 

изпълнението на ПИРО се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския 

съвет. 

 

4.5. В 7-дневен срок от решението за одобряване на годишния доклад за наблюдението 

на изпълнението на ПИРО се изпраща копие от доклада на председателя на Областния 

съвет за развитие. 

 

4.6. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ПИРО е публичен и се 

оповестява на страницата на Общината в интернет. 

 

4.7. При спазване на принципа за партньорство в цялостния процес на наблюдение и 

оценка на ПИРО участват общинският съвет, Кметът на Общината, общинската 



 
 

 

 

 

администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените 

организации, представителите на гражданското общество в общината. 

 

4.8. С цел осигуряването на публичност на изпълнението на ПИРО е разработена 

Комуникационна стратегия. 

 

 

Съгласувал: (п) 

 

Росица Йорданова – Зам.-кмет ИРЕФ 

 


