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III.3. Дейност 3:
„Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и
последваща оценка при изпълнение на Младежка стратегия на община
Марица “.
Реализацията на политики, адресирани към младежите в общината, представлява комплексен
процес, който в съчетание с останалите секторни стратегии и политики, определя бъдещето
развитие на общината. Младите хора са бъдещето за устойчивото развитие на община Марица.
Това налага провеждането на отделните политики за техния просперитет, да бъде съпътствано с
изпълнението на планирани действия по наблюдение, оценка и контрол. Това ще позволи да се
проследи тяхната ефективност и ефикасност – начина, по който политиките въздействат на
местното развитие.
За да бъде една местна стратегия, програма, план и политика обозначена като рационална,
ефективна и ефикасна, се предполага, че тя има ясно установени и постижими цели, както и
набор от конкретни мерки, изпълнени по най-добрия начин. Едно от средствата за обезпечаване
на рационалността, ефективността и ефикасността е оценката на последствията от изпълнението
на действията, довели ни до определени състояния.
Оценката е дейност, с която се прави опит да се прецени систематично и обективно
напредъка по пътя към даден краен резултат и неговото постигане. На практика чрез нея могат да
се покажат последиците от миналите и настоящите инициативи, да се разясни избора на
политики, да се информира местната власт за разходите и ползите, свързани с различните
варианти, както и да се зададе нова рамка за дебатите по наболели проблеми на общината.
Оценката е структуриран процес и в контекста на настоящите правила намира израз в
изготвянето на практическа преценка на дадена секторна стратегия/ програма и конкретни
публични политики. Основната й цел е да подпомогне процесите на разработване на
висококачествени и конкурентоспособни публични политики, на базата на които ще бъдат
удовлетворени местни потребности и ефикасно разпределени необходимите ресурси за
достигане на желаното състояние. При нейното осъществяване ще бъдат взети предвид:


Изводите от предишния опит.



Социално-икономическия контекст на осъществените по секторната стратегия/
програма интервенции. Стратегическия избор на приоритетите за действие и
тяхната вътрешна и външна последователност. Количественото определяне на
целите.



Оценката на очакваното социално-икономическо въздействие и разпределението на
ресурсите.




Системата за изпълнение на стратегията/ програмата.
Логиката на методическите правила за мониторинг и оценка на изпълнението на
секторни стратегии и програми, схематично има следният вид:
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ефективност

Ще приложим идентична методология за разработването на правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка на Младежката стратегия. Предвиждаме
аналогичните четири поддейности:
 ПОДДЕЙНОСТ 3.1: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ
И ОЦЕНКА НА МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ;
3.1.1. ПРИНЦИПИ НА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЛАДЕЖКА СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА
МАРИЦА
При подготовката на настоящата Методики за мониторинг, контрол и последваща оценка
при изпълнение на Младежка стратегия на община Марица (съкратено наречена
Стратегията) са взети предвид следните принципи, основни за процеса по планиране,
програмиране, управление, ресурсно осигуряване, наблюдение, контрол и оценка на
изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавна и общинска
политика за развитие:
• Принцип 1: Единство на Стратегията;
• Принцип 2: Адекватност и уместност на Стратегията;
• Принцип 3: Приложимост на Стратегията ;
• Принцип 4: Общо въздействие на Стратегията;
• Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките;
• Принцип 6: Финансово управление;
• Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност;
• Принцип 8: Мониторинг и отчетност;
• Принцип 9: Устойчивост.
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 ПОДДЕЙНОСТ 3.2. ДЕФИНИРАНЕ НА ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА;
Системата от индикатори и въпроси за оценка изпълнението на секторни стратегии/
програми е базирана на вече установените европейски практики по отношение формулирането
на индикатори от една страна, а от друга - на навлизащите най-нови насоки в тази област.
При формулирането на индикаторите е следван принципа SMART, т.е. индикаторите са:
• Specific - специфични - Индикаторите имат ясна дефиниция;
• Measurable - измерими - Индикаторите са насочени към желано бъдещо състояние и са
количествено определени, така че позволяват измерване;
• Achievable - постижими - Доколко е възможно заложените стойности да бъдат постигнати;
Relevant - релевантни - Индикаторите са пряко свързани с целите на секторната
стратегия/ програма;
• Timely - обвързани с време - Индикаторите са свързани с дефинирана времева рамка.
•

При анализа на ключови етапи от стратегическото планиране и особено в частта
„Изпълнение" са идентифицирани важни моменти, които се оказват ключови за изпълнението на
всеки един стратегически, планов или програмен документ. С така формулирания набор от
индикатори ще бъде преценена приложимостта на Стратегията, нейната съгласуваност с други
документи и политики от по-високо ниво, както и релевантността й с местните потребности и
проблеми. Оценката ще покаже до каква степен тя е ефективна, ефикасна, въздействаща и
публично приемлива. Не на последно място ще се придобие пълна картина на финансовата
обезпеченост на Стратегията, използваното допълващо финансиране и отчетност. По
безспорен начин ще има налична яснота за това в каква степен вложените ресурси за
изпълнението на конкретни проекти, мерки и инициативи дават добавена стойност и получените
крайни резултати са устойчиви във времето.
Настоящите правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка имат за задача да
идентифицират промените, до които е довело изпълнението на Стратегията и установяването
на причинно-следствените връзки между политики - ресурси - резултати.
Методиката за мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Стратегията се състоят от 9
принципа, към всеки от които са разработени от 2 до 8 индикатора и по един въпрос към всеки от
индикаторите. Към всеки от въпросите е разработена 4-степенна оценъчна скала (нула, една, две
и три точки) с подробни указания с какви документи се доказва постигането на дадената оценка в
съответната община.
Всеки един от принципите има различно относително тегло в общата оценка.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Принцип
Принцип 1: Единство на секторната стратегия/ програма
Принцип 2: Адекватност и уместност на секторната стратегия/ програма
Принцип 3: Приложимост на секторната стратегия/ програма
Принцип 4: Общо въздействие на секторната стратегия/ програма
Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките
Принцип 6: Финансово управление
Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност
Принцип 8: Мониторинг и отчетност
Принцип 9: Устойчивост

Относително тегло
в общата оценка
5%
8.3%
13.3%
46.7%
3.3%
5%
6.7%
6.7%
5%
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ПОДДЕЙНОСТ 3.3. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА С ВКЛЮЧЕН ПЛАНГРАФИК;
Основна част в Младежката стратегия на Община Марица 2012-2020, след аналитичната част,
заема стратегическата част наречена Визия за подобряване качеството на живот и условията за
развитие и реализация на младите хора в община Марица с приоритетна основна цел - Създаване
на привлекателна среда за развитие на младите хора в селата на община Марица. За
постигане на тази основна цел са определени 6 подцели, като всяка една от тях се реализира
чрез решаване на конкретни стратегически задачи, които от своя страна се постигат чрез
конкретни дейности. Тази йерархичност и субординация на действията води до конкретни,
измерими параметри – бройки хора ангажирани с едно или друго мероприятие, финансово
подпомагане като абсолютна величина, реализирани дейности в материален и духовен аспект.
Все пак тази йерархия, която съществува във Визия за подобряване качеството на живот и
условията за развитие и реализация на младите хора в община Марица не ни дава яснота дали е
постижима в стратегическата си част и дали ефекта от нейната реализация ще бъде осъществен
в края на периода – 2020г. Освен това Младежката стратегия на Община Марица 2012-2020 е
само един от документите и политиките на Общината чрез които тя реализира своето развитие.
Сама по себе си тя не може да реализира целите си ако не е в кохерентна зависимост от другите
политики в сферата на икономиката, социалните дейности, превенциите и др. И тук трябва да се
приложи Принцип 1: : Единство на секторната стратегия с всички останали планове и стратегии в
тяхната взаимовръзка. За да си помогнем в търсенето на отговора идва
Индикатор 1.1: Младежката стратегия е разработена в съответствие с единната насока на
развитие на общината.
Въпрос 1.1: Съответства ли Младежката стратегия на единната насока на развитие на общината?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен Младежката стратегия отчита връзката си с
единната насока за развитие на общината и в каква степен заложените в нея действия ще
допринесат за достигане на планираните цели.
Степента на прилагане се доказва чрез:
 Отчети за изпълнението на секторната стратегия/ програма



Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;



Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия;



Решения на Общински съвет по отношение на Младежката стратегия .
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

Секторната стратегия/ програма не съответства на единната насока на развитие на общината.

1 точка

Секторната стратегия/ програма съответства на единната насока на развитие на общината по
отношение на един приоритет или цел.
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2 точки

3 точки

Секторната стратегия/ програма съответства на единната насока на развитие на общината и
това е видно от проведените публични обсъждания при нейното периодично отчитане и
изпълнените проекти и инициативи по нея.
Секторната стратегия/ програма съответства на единната насока на развитие на общината и
това е видно от проведените публични обсъждания при нейното периодично отчитане и
изпълнените проекти и инициативи по нея. Правят се периодични допитвания до местната
общност за необходимостта от актуализация на секторната стратегия/ програма в контекста на
общата визия за местно и устойчиво развитие.

Индикатор 1.2: Младежката стратегия е разработена в съответствие с общоприетите изисквания
и съдържа основните елементи на такъв документ (аналитична част, стратегическа част, план за
действие, план за разпределение на ресурсите, система за контрол и мониторинг на
изпълнението, мерки за публичност на документа).
Въпрос 1.2: Младежката стратегия съдържа ли всички основни елементи на такъв документ?
Степента на прилагане се доказва чрез:
•
•
•

Извлечение от съдържанието на секторната стратегия/ програма;
Справка с използваните методики или указания или правила за разработване на секторни
стратегии или планове;
Протоколи от заседания на работни групи по разписването на секторната стратегия/ програма.

0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
Секторната стратегия/ програма не съдържа основните елементи на такъв документ.
Секторната стратегия/ програма има само аналитична част, стратегическа част и план
за действие.
Секторната стратегия/ програма има само аналитична част, стратегическа част, план
за действие и план за разпределение на ресурсите.
Секторната стратегия/ програма има аналитична част, стратегическа част, план за
действие, план за разпределение на ресурсите, система за контрол и мониторинг на
изпълнението, мерки за публичност на документа.

Индикатор 1.3: : Младежката стратегия е разработена при прилагане на принципа на
партньорство с представители на гражданския сектор:
Въпрос 1.3: Разработена ли е: Младежката стратегия с участието на всички заинтересовани
страни и в партньорство с гражданския сектор?
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Заповед на кмета на общината за сформиране на работна/ни група/и за изготвяне на
Младежката стратегия ;

•

Протоколи от заседания на работната/те група/и за изготвяне Младежката стратегия

•

Резултати от проведени допитвания до гражданите на общината;

•

Резултати от проведени анкетни проучвания;
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Протоколи от заседания на постоянните комисии на Общинския съвет, на които са обсъждане
Младежката стратегия и са присъствали представители на заинтересованите страни.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки

Младежката стратегия не е разработена с участието на всички
заинтересовани страни и в партньорство с гражданския сектор.

1 точка

При разработването на Младежката стратегия са взети предвид
Изказани мнения на представители на гражданския сектор.
При разработването на Младежката стратегия са взети предвид
Изказани мнения на представители на гражданския сектор и всички
заинтересовани страни.
Младежката стратегия е разработена с участието на всички
заинтересовани страни и в партньорство с гражданския сектор. Сформирана/и
е/са работна/и група/и и представителите на гражданския сектор и всички
заинтересовани страни са участвали активно в подготовката на анализната част,
стратегическите насоки за развитие и плана за действие.

2 точки

3 точки

Принцип 2: Адекватност и уместност на Младежката стратегия

За нуждите на оценката в частта за съответствието, целесъобразността и уместността на
Младежката стратегия трябва да се отговори на въпроса дали и до каква степен целите на
документа съответстват на:
• опита и поуките от предишни стратегии и програми;
• основните проблеми и нужди на общината;
• анализа на потенциала и перспективните тенденции (SWOT-анализа);
• приоритетите на стратегии, планове и политики на по-високо ниво;
• политическата, икономическата и социалната среда, в която се осъществява Младежката

стратегия
Индикатор 2.1: Съгласуваност с целите на по-високо териториално (общностно) ниво или с
глобални цели
Въпрос 2.1: Съответства ли Младежката стратегия със стратегиите, плановете и
политиките от
по- високо ниво? Налична ли е последователност и определеност с
националните структурни/секторни политики.
Отговорът на този въпрос ще покаже дали е осигурена релевантност на Младежката
стратегия със стратегиите, плановете и политиките от по-висок порядък на национално, областно
и общинско ниво, както и с конкретни секторни или структурни политики.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Отчети за изпълнението на Младежката стратегия ;

•

Отчети за изпълнение на Общинския план за развитие;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия;

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
7

•

Решения на Общински съвет по отношение на Младежката стратегия .

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки
1 точка
2 точки

3 точки

Младежката стратегия не съответства на стратегиите, плановете и политиките от повисоко ниво.
В Младежката стратегия са споменати стратегиите, плановете и политиките от повисоко ниво, но не е направена логическа връзка с тях.
Младежката стратегия съответства на стратегиите, плановете и политиките от повисоко ниво, и това е видно от планираните мерки за нейното изпълнение,
респективно финансовия план и източниците на финансиране.
Младежката стратегия съответства на стратегиите, плановете и политиките от повисоко ниво. Съдържащите се в нея мерки са последователни и обвързани със
съответните съществуващи национални Младежката политики. Във финансовата
рамка на Младежката стратегия има разписани конкретни източници за финансиране
на всяка мярка от плана за действие. В осъществените проекти по Младежката
стратегия е направен анализ и връзката на техните цели и задачи със секторни
стратегии, програми и политики от по-висок порядък.

Индикатор 2.2: Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни оценки
Въпрос 2.2: Съответстват ли целите на Младежката стратегия на опита и поуките от предходни
стратегии/ програми? Взети ли са под внимание препоръките от предишни оценки, ако са правени
такива? Има ли направени промени в Младежката стратегия в резултат на препоръки от други
оценки? Какъв е ефектът от въведените промени?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен са отчетени резултатите от изпълнението на
предходни секторни стратегии/ програми, препоръките от предишни оценки на документа и
работещи ли са направените промени.
Степента на прилагане се доказва чрез:

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия
(ако има); Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;
Резултати от проведени проучвания за нуждата от промяна в Младежката
стратегия; Решения на Общински съвет за изменение и допълнение на
Младежката стратегия; Препоръки на експерти в общинската администрация;
Препоръки за актуализация от държавен орган или областна администрация.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

1 точка

2 точки

3 точки

Целите на Младежката стратегия не съответстват на опита и поуките от предходни
секторни стратегии/ програми, не са взети предвид препоръките от предишни оценки и
не е правена актуализация на Младежката стратегия.
При формулиране на целите на Младежката стратегия са взети предвид поуките от
изготвянето и изпълнението на предходни секторни стратегии/ програми. Не са
правени предишни оценки на Младежката стратегия и поради тази причина не са
отчетени в нея евентуални препоръки.
Целите на Младежката стратегия съответстват на опита и поуките от предходни
секторни стратегии/ програми, взети са предвид препоръките от предишни оценки и е
направена актуализация на Младежката стратегия. Няма обратна връзка и измерване
на ефекта от въведените промени в Младежката стратегия .
Целите на Младежката стратегия съответстват на опита и поуките от предходни
секторни стратегии/ програми, взети са предвид препоръките от предишни оценки и е
направена актуализация на Младежката стратегия. Направена е обратна връзка и
измерване на ефекта от въведените промени в Младежката стратегия.

Индикатор 2.3: Уместност на Младежката стратегия
Въпрос 2.3: 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?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали е осигурена съгласуваност между целите на
Младежката стратегия, от една страна и дали те са актуални в контекста на политики, приоритети
и промени в национален и европейски мащаб, от друга.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия ;

•

Решения на Общински съвет по отношение на Младежката стратегия.

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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0 точки

1 точка

2 точки

3 точки

Стратегическите цели на Младежката стратегия са съгласувани помежду си, но не са
уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и приоритети, и
промените в социално-икономическия контекст. Младежката стратегия следва да
бъде актуализирана, като се отчетат новите реалности.
Стратегическите цели на Младежката стратегия са съгласувани помежду си, но не са
уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и приоритети, и
промените в социално-икономическия контекст. Направени са препоръки за
актуализация на Младежката стратегия и нейната актуализация е в процес на
подготовка.
Стратегическите цели на Младежката стратегия са логически свързани,
последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са по начин, който ги прави
уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и приоритети, и
промените в социално-икономическия контекст. Независимо от отчетените
отклонения в междинните оценки на документа, не са предприети действия за
неговата актуализация. Младежката стратегия не разполага с разписани механизми
за отчетност и актуализация.
Стратегическите цели на Младежката стратегия са логически свързани,
последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са по начин, който ги прави
уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и приоритети, и
промените в социално-икономическия контекст. Когато междинните оценки на
документа са отчели отклонения в актуалността на стратегическите цели са
предприети действия за неговата актуализация. Младежката стратегия разполага с
разписани механизми за отчетност и актуализация.

Индикатор 2.4: Релевантност на Младежката стратегия с приложимата нормативна уредба
Въпрос 2.4: Има ли пряка връзка на Младежката стратегия с приложимата национална
нормативна база?

Отговорът на този въпрос ще покаже дали в Младежката стратегия е отчетена спецификата на
приложимата нормативна уредба.
Степента на прилагане се доказва чрез:
Протоколи от заседания на работните групи за подготовка на Младежката стратегия ;
Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия ;
Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;
Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия;
Решения на Общински съвет по отношение на Младежката стратегия ;
Становища на областната администрация по законосъобразността на решения на Общинския
съвет, свързани с изпълнение на Младежката стратегия .
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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0 точки
1 точка

В Младежката стратегия не е отчетена спецификата на приложимата нормативна
уредба.
В Младежката стратегия е отчетена спецификата само на приложимата нормативна
уредба по отношение на стратегическото планиране и регионалното развитие.

2 точки

В Младежката стратегия е отчетена на приложимата нормативна уредба по отношение
на стратегическото планиране, регионалното развитие и спецификата на сектора.

3 точки

В Младежката стратегия е отчетена на приложимата нормативна уредба по отношение
на стратегическото планиране, регионалното развитие и спецификата на сектора.
Младежката стратегия е съобразена и със спецификата на европейската правна рамка
за сектора.

Индикатор 2.5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка, отчитане и
актуализиране на Младежката стратегия
Въпрос 2.5: Подходящи ли са описаните Младежката стратегия мерки или система за нейното
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране? Има ли предвидени в Младежката стратегия
времеви периоди за нейното наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране?

Отговорът на този въпрос ще покаже дали има предвидени механизми за наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране на Младежката стратегия, до каква степен те са надеждни и могат да
имат превантивна и коригираща функция в хода на изпълнението й.
Степента на прилагане се доказва чрез:

• Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;
Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на Младежката
стратегия.

•



Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия



Отчети за изпълнение на Младежката стратегия

Справки за реализирани проекти и инициативи по секторната стратегия/ програма
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

1 точка

В Младежката стратегия няма разписани мерки или система за нейното наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране. Не са описани и периодите, в които общината и
отговорните за нейното изпълнение следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.
В Младежката стратегия няма разписани мерки или система за нейното наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране. Описани са времевите периодите, в които общината
и отговорните за нейното изпълнение следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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2 точки

3 точки

В Младежката стратегия разписани мерки или система за нейното наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране. Не са фиксирани конкретни периодите, в които общината и
отговорните за нейното изпълнение следва да предприемат действия по наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране.
В Младежката стратегия подробно са разписани мерки или система за нейното
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране. Има фиксирани конкретни периодите,
в които общината и отговорните за нейното изпълнение следва да предприемат
действия по наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране.

Принцип 3: Приложимост на Младежката стратегия
Индикатор 3.1: Оценка на постигането на стратегическите цели
Въпрос 3.1: Уместни ли са индикаторите, чрез които се измерват количествено общите,
специфичните и оперативните цели на Младежката стратегия и процедурите за събиране на
данни? Формулирани ли са изходни и целеви стойности на индикаторите? Продължават ли да
бъдат валидни зададените целеви количествени стойности в Младежката стратегия?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен системата от индикатори за отчитане
напредъка по Младежката стратегия е надеждна и може да даде годна информация за
постигането на стратегическите цели.
Степента на прилагане се доказва чрез:
• Извадки от съдържанието на Младежката стратегия ;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия
•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия ;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия ;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия .
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки
1 точка

2 точки

Младежката стратегия не разполага със система от индикатори за отчитане на
напредъка.
Младежката стратегия разполага само с описание на възможните индикатори за
отчитане на напредъка, но не са систематизирани, не са количествено измерими и не са
посочени възможните източници на информация.
Младежката стратегия разполага със система от индикатори за отчитане на напредъка.
Не всички индикатори са формулирани така, че да е възможно тяхното количествено
измерване. Описани са възможните източници на информация по индикаторите.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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3 точки

Младежката стратегия разполага с подходяща система от индикатори за отчитане на
напредъка. Индикаторите са формулирани така, че да е възможно тяхното
количествено измерване и са обективно проверими. Описани са възможните източници
на информация по индикаторите.

Индикатор 3.2: Оценка на напредъка на Младежката стратегия по приоритети

Въпрос 3.2: Какъв брой проекти са реализирани в рамките на плана за действие на Младежката
стратегия? Какви проекти са реализирани извън установеният план за действие на Младежката
стратегия, но са в съответствие с нея и допринасят за постигане на целите и задачите й? Какъв
брой други инициативи са реализирани в рамките на Младежката стратегия?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен е изпълнена Младежката стратегия
и са достигнати желаните състояния, съгласно стратегическите цели.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

1 точка

В Младежката стратегия няма разписан план за действие с конкретни проекти, мерки
и инициативи.
По Младежката стратегия не са изпълнявани проекти и инициативи.
В рамките на Младежката стратегия са изпълнени до 25% от предвидените проекти.
Няма реализирани проекти и други инициативи извън установеният план за действие
на Младежката стратегия, които допринасят за постигане на целите и задачите й.

2 точки

В рамките на Младежката стратегия рама са изпълнени от 26% до 60% от
предвидените проекти. Има реализирани до 5 проекта извън установеният план за
действие на Младежката стратегия, които допринасят за постигане на целите и
задачите й. Няма осъществени други инициативи в рамките на Младежката стратегия

3 точки

В рамките на Младежката стратегия са изпълнени над 61% от предвидените проекти.
Има реализирани над 5 проекта извън установеният план за действие на Младежката
стратегия, които допринасят за постигане на целите и задачите й. Има осъществени
още 5 други инициативи в рамките на Младежката стратегия.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Индикатор 3.3: Оценка на изпълнението на Младежката стратегия.
Въпрос 3.3: Какви са до момента резултатите от изпълнението на Младежката стратегия? В каква
степен постигнатите резултати съответстват на индикативните стойности на индикаторите за
изпълнение, вписани в документа?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен постигнатите резултати от
изпълнението на Младежката стратегия съответстват на предварително планираните желани
състояния.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия ;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

1 точка
2 точки

3 точки

В Младежката стратегия няма разписани индикатори за изпълнение с
описание на относителната им тежест.
По Младежката стратегия не са постигнати никакви резултати.
Постигнатите резултати от осъществяването на Младежката стратегия съответстват до
25% от индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.
Постигнатите резултати от осъществяването на Младежката стратегия съответстват от
26% до 60% от индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.
Постигнатите резултати от осъществяването на Младежката стратегия съответстват на
повече от 61% от индикативната стойност на индикаторите за изпълнение.

Индикатор 3.4: Оценка до каква степен заложените мерки в Младежката стратегия съответстват на
установените потребности в аналитичната част на документа?
Въпрос 3.4: По какъв начин установените потребности в аналитичната част на Младежката
стратегия намират отражение в планираните мерки за нейното реализиране?

С отговора на този въпрос ще се идентифицират, обосноват и обвържат помежду им
едновременно съществуващите дефицити (потребности) и дадености, възможностите и
заплахите, направените стратегически избори на цели и приоритети, мерките и интервенциите
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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за осъществяването им, влаганите финансови и организационни ресурси, административните
процедури за осъществяване на всички аспекти на програмното изпълнение.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;
Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия ;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки
1 точки
2 точка
3 точки

Установените потребности в аналитичната част на Младежката стратегия не намират
отражение в планираните мерки за нейното реализиране.
В Младежката стратегия има идентифицирани потребности, но те не намират
отражение в плана за действие.
В Младежката стратегия има идентифицирани потребности и те частично са отразени
в плана за действие и конкретни проекти.
В секторната стратегия/ програма има идентифицирани потребности и те
изцяло са отразени в плана за действие и конкретни проекти. Към момента на
оценката има реализирани проекти от плана за действие.

Индикатор 3.5: Отразеност на местните приоритети в Младежката стратегия
Въпрос 3.5: Отразени ли са местните приоритети в Младежката стратегия ?
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен приоритетите и проблемите на местната
общност намират отражение в Младежката стратегия под формата на конкретни цели, мерки за
интервенции, проекти и инициативи.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на секторната стратегия/ програма;

•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на секторната
стратегия/ програма;

•

Междинни или окончателни оценки на секторната стратегия/ програма;

• Отчети за изпълнение на секторната стратегия/ програма;
• Справки за реализирани проекти и инициативи по секторната стратегия/ програма и
постигнатите резултати.

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки
1 точка

В Младежката стратегия не са отразени местните приоритети и те не намират
изражение в конкретни цели, мерки за интервенции, проекти и инициативи.
В Младежката стратегия са споменати и описани местните приоритети, но те не
намират изражение в конкретните цели на цели, мерки за интервенции, проекти и
инициативи.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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2 точки
3 точки

В Младежката стратегия са отразени местните приоритети и те намират изражение в
конкретните цели на документа.
В Младежката стратегия са отразени местните приоритети и те намират изражение в
конкретни цели, мерки за интервенции, проекти и инициативи.

Индикатор 3.6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата територия на общината
Въпрос 3.6: Равномерно разпределени ли са интервенционните мерки по цялата територия на
общината или са концентрирани в общинския център?

Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен интервенционните мерки на Младежката
стратегия покриват (обхващат) територията на общината.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•
•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия;
Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

В Младежката стратегия няма разписани конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи.
1 точка
Планираните в Младежката стратегия конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи, обхващат само общинския център.
2 точки
Планираните в Младежката стратегия конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи, обхващат общинския център и само поголемите съставни кметства.
3 точки
Планираните в Младежката стратегия конкретни мерки за
интервенции, проекти и инициативи, обхващат цялата общинска територия общинския център и всички съставни кметства.
Индикатор 3.7: Предсказуемост на многогодишната финансова рамка и бюджет на Младежката
стратегия
0 точки

Въпрос 3.7: Равномерно разпределени ли са прогнозните финансови разчети за целият период на
Младежката стратегия? Има ли установена практика за планиране на финансови ресурси по
ежегодния бюджет на общината за изпълнение на Младежката стратегия?

Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен интервенционните мерки на Младежката
стратегия са обезпечени финансово.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на секторната Младежката стратегия;

•
•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;
Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет за две последователни
години преди годината на извършване на оценката.

•

Справки за изпълнението на общинския бюджет за две последователни години преди
годината на извършване на оценката;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки

1 точка

2 точки

3 точки

В Младежката стратегия няма разписан финансов план на
Конкретните мерки за интервенции, проекти и инициативи.
В Младежката стратегия няма разписани конкретни
интервенции, проекти и инициативи.

мерки

за

В Младежката стратегия има разписан план за действие с конкретни
Мерки за интервенции, проекти и инициативи, но те не са финансово
остойностени.
В Младежката стратегия има разписан финансов план на конкретните
Мерки за интервенции, проекти и инициативи по години. При изготвянето на
годишните бюджети са планирани финансови ресурси за частично
обезпечаване на Младежката стратегия или на конкретни проекти/
инициативи по нея, но в хода на неговото касово изпълнение не са платени.
В Младежката стратегия има разписан финансов план на конкретните
Мерки за интервенции, проекти и инициативи по години. При изготвянето на
годишните бюджети са планирани финансови ресурси за частично
обезпечаване на Младежката стратегия или на конкретни проекти/
инициативи по нея.

Индикатор 3.8: Качество по организацията на изпълнение на Младежката стратегия
Въпрос 3.8: Спазен ли се графикът за изпълнение на Младежката стратегия? Какви са причините за
забавяне, особено на дейностите и проектите, които са определени за стратегически, но не са
стартирали своевременно или междувременно?

Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен има създадена организация за изпълнение на
Младежката стратегия и е спазен времевият график.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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•
•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;
Решения на Общинския съвет за приемане на общинския бюджет за две последователни
години преди годината на извършване на оценката;

•

Справки за изпълнението на общинския бюджет за две последователни години преди
годината на извършване на оценката;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и постигнатите
резултати.
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА

0 точки

1 точка

2 точки
3 точки

В Младежката стратегия няма разписан времеви график за изпълнение на
конкретните мерки за интервенции, проекти и инициативи.
В Младежката стратегия няма разписани конкретни мерки за интервенции, проекти и
инициативи.
В Младежката стратегия има разписан времеви график за изпълнение на конкретните
мерки за интервенции, проекти и инициативи, но той е общ и не се спазва към
момента на оценката.
В Младежката стратегия има разписан времеви график за изпълнение на конкретните
мерки за интервенции, проекти и инициативи, който се спазва.
В Младежката стратегия има разписан времеви график за изпълнение на конкретните
мерки за интервенции, проекти и инициативи, който стриктно се спазва. Постоянно се
следи за неговото спазване и при отклонения се предприемат съответните действия
за преодоляване на забавянето.

Принцип 4: Общо въздействие на Младежката стратегия.
Индикатор 4.1: Въздействие на Младежката стратегия върху икономическото развитие на
общината
Въпрос 4.1: В каква степен Младежката стратегия въздейства върху икономическото развитие на
общината?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен Младежката стратегия влияе върху
икономическото развитие на общината, по какъв начин води до стимулиране или негативно
въздействие на определени сектори, инфраструктурата и човешките ресурси.
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните 11
подвъпроса.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;
Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Стратегията;

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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•

Междинни или окончателни оценки на Стратегията ;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия;

•

Справки от НСИ за икономическото състояние на общината за периода на оценка на
Стратегията
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
Подвъпрос 4.1.1: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху жизнеспособността на съществуващите производствени
предприятия посредством:
• забравяне или намаляване на достъпа до важни местни ресурси, използвани като
суровини за производство;
• повишаване на разходите за добиване на тези местни ресурси;
• увеличаване транспортните разходи за суровини/ продукция;
• нарастване на разходите за ликвидиране на отпадъци / емисии към въздух,
води?
ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
Подвъпрос 4.1.2: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху възможното разширяване на производството, посредством
ограничаване на земеползването или поставяне на ограничения върху фоновото замърсяване?
0 точки
Да
1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Подвъпрос 4.1.3: Някои от предвидените мерки по Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху съществуващата транспортна инфраструктура и планираните
подобрения?

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.1.4: Някои от предвидените мерки по Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху наличността на работници с редки умения и биха ли
предизвикали недостиг на местно ниво на такива работници?

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА КОНСТАТАЦИЯТА
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не
Подвъпрос 4.1.5: Някои от предвидените мерки по стратегията ще окажат ли отрицателно
въздействие върху изграждането и поддръжката на инфраструктурата, необходима за
икономическо развитие?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.1.6: Някои от мерките по стратегията ще възпрепятстват ли капитални
инвестиции в промишлеността, селското стопанство и туризма?
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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0 точки

Да

1 точки

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.1.7: Някои от мерките по стратегията ще ограничат ли наличността и
използването на земеделски земи за отглеждане на нови култури, увеличаване на площите
за съществуващи култури и въвеждането на нови земеделски техники?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.1.8: Някои от предвидените мерки по стратегията ще окажат ли отрицателно
въздействие върху възможностите на общината да привлича туристи? 0 точки Да
1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

Подвъпрос 4.1.9: Някои от предвидените мерки по стратегията ще окажат ли отрицателно
въздействие върху възможностите на общината да оползотворява природните си ресурси,
например гори, води, лечебни растения и да подпомага икономическото си развитие? 0
точки
Да
1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.1.10: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки стратегията ; да
се предвидят мерки или да се приложат мерки за предотвратяване или намаляване на
отрицателното въздействие върху потенциалните възможности за икономическото
развитие?
0 точки
Не
1 точка
По-скоро не
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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2 точки

По-скоро да

3 точки

Да
Подвъпрос 4.1.11: Имат ли някои от предвидените мерки по стратегията въздействие извън
границите на общината?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Индикатор 4.2: Въздействие на стратегията върху социалното развитие на общината
Въпрос 4.2: В каква степен стратегията въздейства върху социалното развитие на общината?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегията въздейства положително или
отрицателно върху социалната сфера в общината.
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните 8 подвъпроса.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на стратегията;

•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия;

•
•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия ;
Справки от НСИ за състоянието на социалната сфера в общината за периода на оценката на
Младежката стратегия .

Подвъпрос 4.2.1: Някои от предвидените мерки по Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху качеството на живот на: възрастните хора и пенсионерите; хора с
увреждания / инвалиди; деца и младежи?

0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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3 точки

Не
Подвъпрос 4.2.2: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху възможностите и условията за образование и обучение,
достъп за всички граждани?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Подвъпрос 4.2.3: Някои от предвидените мерки в ще в Младежката стратегия окажат ли
отрицателно или положително въздействие върху местата за отдих и почивка (обществени
пространства, зелени зони и др.)?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.2.4: Комулативният ефект от всички мерки по в Младежката стратегия в еднаква
степен ли ще облагодетелства всички селища, или съществува вероятност някои селища да са
по-облагодетелствани от други?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки
3 точки

По-скоро да
Да

Подвъпрос 4.2.5: Някои от предвидените мерки по Младежката стратегия ще окажат ли
положително въздействие върху етническите малцинства в общината?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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3 точки

Да

Подвъпрос 4.2.6: Някои от предвидените мерки по Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху етническите малцинства в общината?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.2.7: Нужно ли е да се променят някои от предлаганите мерки в Младежката
стратегия ; да се предвидят нови мерки или да се приложат мерки за предотвратяване или
намаляване на отрицателното въздействие върху поминъка на населението. Нужно ли е да се
предвидят компенсации за социални групи или лица поради очаквано намаляване на
приходите им?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Подвъпрос 4.2.8: Очаква ли се някои от предвидените мерки в Младежката стратегия да
имат въздействие извън границите на общината? Обсъждани ли са тези мерки с
потенциално засегнатите общини?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Индикатор 4.3: Въздействие на Младежката стратегия върху опазването на околната среда в
общината
Въпрос 4.3: В каква степен и в каква насока (положителна или отрицателна) Младежката стратегия
въздейства върху състоянието на околната среда в общината?
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен Младежката стратегия влияе върху
състоянието на околната среда в общината.
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните 9 подвъпроса.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Младежката стратегия

•

Междинни или окончателни оценки на Младежката стратегия;

•

Отчети за изпълнение на Младежката стратегия ;

•
•

Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия ;
Справки от НЦООС за състоянието и качеството на околната среда в общината за периода на
оценката на Младежката стратегия.
Подвъпрос 4.3.1: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда (води, почви, атмосфера,
природни ресурси, биологично разнообразие) и протичащите в тях естествени процеси?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Да

По-скоро да
По-скоро не
Не
Подвъпрос 4.3.2: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху съществуващите (или предложени) защитени територии?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки По-скоро не
3 точки Не
Подвъпрос 4.3.3: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху редки или застрашени видове?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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3 точки

Не

Подвъпрос 4.3.4. Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат
ли отрицателно въздействие върху качеството на околната среда и човешкото здраве?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.3.5: Някои от предвидените мерки Младежката стратегия ще окажат ли
отрицателно въздействие върху възможностите за отдих, туризъм и рекреация
(паркове, зелени площи, специализирана инфраструктура)?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.3.6: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще доведат
ли до повишаване използването на възстановими природни ресурси като: дървесина,
гъби, диви плодове и лечебни растения; повърхностни и подпочвени води;
земеделски земи?
0 точки

Да

1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрост 4.3.7: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще намалят
ли възможностите за устойчиво и равноправно използване на природните ресурси
(така че всички социални групи да имат достъп до тях и скоростта на тяхното
използване да не надвишава скоростта на естественото им възпроизводство)?
0 точки

Да

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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1 точка

По-скоро да

2 точки

По-скоро не

3 точки

Не

Подвъпрос 4.3.8: Някои от предвидените мерки в Младежката стратегия ще окажат
ли въздействие за подобряване качеството на околната среда и решаването на
съществуващи екологични проблеми в общината (например намаляване на
замърсявания, повишаване на енергийната ефективност, изграждане на
възобновяеми енергийни източници, опазване на биоразнообразието, намаляване
на ерозията и др.)?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Подвъпрос 4.3.9: Очаква ли се някои от предвидените мерки в Младежката
стратегия да имат въздействие върху околната среда (например влошено качество
на въздуха, замърсяване на почви, повърхностни и подпочвени води, др.) извън
границите на общината? Обсъждали ли сте тези мерки с потенциално засегнатите
общини?
0 точки

Не

1 точка

По-скоро не

2 точки

По-скоро да

3 точки

Да

Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките
•
•
•
•

Резултатите отговарят на цели, по които е постигнат обществен консенсус.
Постигната е максималната възможна полза при определените налични ресурси.
Системите за управление на изпълнението на Младежката стратегия спомагат за оценка
и повишаване на ефикасността и ефектите от нейното осъществяване.
Редовно се извършват одити за оценка и подобряване на изпълнението.

Индикатор 5.1: Постигнатите резултати от изпълнението на Младежката стратегия водят до
постигане на поставените цели в него/ нея
Въпрос 5.1: Какъв процент от заложените проекти за реализация в годишния план (програма)
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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на Младежката стратегия (има се предвид годината, предхождаща оценката)
съответстват на времевия график за тяхното планирано изпълнение и постигнатите
резултати отговорят на поставените цели?

Отговорът на този въпрос ще покаже доколко процесът на планиране е реалистичен и
ориентиран към постигане на заложените цели. Това е и индикатор за волята и амбицията
на общинското ръководство за водене на последователна и предсказуема политика на
развитие, формулирана в консенсус с местните жители.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Годишен план (програма) за изпълнение на секторната стратегия/ програма;

•

Отчет за изпълнение на годишния план (програма) за изпълнение на секторната
стратегия/ програма;

•
•

Доклади за оценка на изпълнението на секторната стратегия/ програма;
Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
секторната стратегия/ програма.
0 точки Няма приет план (програма) или няма реализирани проекти от годишния
план (програма) на Младежката стратегия.
1 точка До 30% от планираните проекти по Младежката стратегия са
апочнати и/ или изпълнени през разглежданата година.
2 точки От 31% до 65% от планираните проекти по секторната Младежката стратегия
са започнати и/ или изпълнени през разглежданата година.
3 точки Над 65% от планираните проекти по Младежката стратегия
са започнати и/ или изпълнени през разглежданата година.

Индикатор 5.2: Налични системи за контрол и наблюдение с цел усъвършенстване на
Младежката стратегия
Въпрос 5.2: Какъв процент от изпълняваните проекти, мерки и инициативи по Младежката
стратегия са обхванати от система за контрол и наблюдение?

Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен ръководството на общината следи
едновременно за вложените ресурси в изпълняваните проекти, мерки и инициативи, така
че непрекъснато да подобрява ефективността и ефикасността на съответните политики.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Процедури за контрол и наблюдение изпълнението на проекти, мерки и инициативи;

•
•

Инструкции за прилагане на процедурите;
Протоколи и текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на секторната стратегия/ програма;

•

Междинни или окончателни оценки на секторната стратегия/ програма;

•

Отчети за изпълнение на секторната стратегия/ програма;

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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•

Експертни препоръки за подобряване на секторната стратегия/ програма;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по секторната стратегия/ програма.
0 точки Няма въведена система
.
1 точка От 1% до530% от изпълнените проекти по Младежката стратегия са
Обхванати от системата за контрол и наблюдение
2 точки От 51% до 80% от изпълнените проекти по Младежката стратегия са
Обхванати от системата за контрол и наблюдение
.
3 точки Над 80% изпълнените проекти по Младежката стратегия са
Обхванати от системата за контрол и наблюдение

Принцип 6: Финансово управление

При формирането и изпълнението на местни публични секторни политики трябва да се
отчита връзката разходи - ползи. Местните власти следва да търсят фискална
еквивалентност - публичните услуги да се предоставят на такава цена, колкото данъци и
такси са склонни да платят потребителите и ползите от публичните блага да съвпадат с
разходите им.
• Следи се за целесъобразност при финансовото управление на секторната стратегия/
програма.
•

•
•

Подготвят се многогодишен финансов план на секторната стратегия/ програма с широко
обществено обсъждане.
Местната власт използва механизмите и възможностите за допълващо финансиране на
мерки, проекти и инициативи по секторната стратегия/ програма.

Индикатор 6.1: Всички общински разходи по Младежката стратегия са планирани и
осигурени с бюджетни кредити
Въпрос 6.1: Какъв е делът на просрочените задължения (над 60 дни от възникване на
задължението за плащане) от общия бюджет на общината към 31 декември на последната
отчетена година за проекти по Младежката стратегия?

Отговорът на този въпрос ще покаже доколко общинското ръководство спазва строга
фискална дисциплина по отношение разходването на публични финанси за проекти по
секторната стратегия/ програма и генерира бюджетни дефицити от това.
Степента на прилагане се доказва чрез:
Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;
Текущи справки за неразплатени разходи по проекти, част от секторната стратегия/
програма;
Изпълнителни листове за влезли в сила съдебни решения, относно задължения по
проекти, част от секторната стратегия/ програма.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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0 точки Над 31% е делът на неразплатените задължения по Младежката стратегия
1 точка От 16% до 30% е делът на неразплатените задължения по проекти, част от
Младежката стратегия
2 точки От 1% до 15% е делът на неразплатените задължения по проекти, част от
Младежката стратегия.
3 точки Няма неразплатени задължения по проекти, част от Младежката стратегия.

Индикатор 6.2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на Младежката
стратегия
Въпрос 6.2: Какъв е делът на допълващото финансиране при изпълнението на преките по
Младежката стратегия за последната отчетена година?

Отговорът на този въпрос ще покаже доколко се търси допълващо финансиране по
различни оперативни, правителствени и други донорски програми от общинското
ръководство, за осъществяването на проекти и мерки от Младежката стратегия.
Степента на прилагане се доказва чрез:
•
•

Месечни отчети за касовото изпълнение на бюджета на общината;
Текущи справки за допълващото финансиране по проекти, част от Младежката
стратегия

•

Справки за реализираните проекти по Младежката стратегия и източниците за тяхното
финансиране.

0

точки Не се използва допълващо финансиране за осъществяване на проектите по
Младежката стратегия

1 точка От 1% до 15% е делът на допълващото финансиране на проектите, част от
Младежката стратегия

2 точки От 15% до 30% е делът на допълващото финансиране на проектите, част от
Младежката стратегия

3 точки Над 31% е делът на допълващото финансиране на проектите, част от
Младежката стратегия
Индикатор 6.3: Въведени са системи за финансово управление и контрол (СФУК)
Въпрос 6.3: Какъв процент от задължителните елементи на СФУК, съгласно методическите
насоки на МФ, са внедрени във вашата община?

Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен общинската администрация
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
30

управлява средствата така, че да осигури постигането на целите на организацията и да
гарантира опазването на публичните интереси
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Всички разписани правила, процедури, механизми от СФУК;

•

Други източници по преценка на общината.
0 точки

Не са въведени СФУК.

1 точка

Не са въведени 20% или повече от задължителните елементи на СФУК.

2 точки

Не са въведени между 1% и 20%.

3 точки

Въведени са над 90% от задължителните елементи на СФУК.

Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност

В контекста на настоящата Методически правила под откритост, прозрачност и публичност
се има предвид:
• Решенията, относно Младежката стратегия, се вземат и се привеждат в сила в
съответствие с установените правила и норми.
• Съществува публичен достъп до цялата информация, относно Младежката стратегия и
до нея има достъп в официалния интернет сайт на общината.
• Има осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, приложените
политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените проекти, осъществените
мерки и инициативи, вложените ресурси и др., относно реализацията на Младежката
стратегия, който дава възможност да се следи ефективно и да се допринася за работата
на местните власти.
Формираните политики, конкретни насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и
инициативи в рамките на Младежката стратегия са подложени на публично обсъждане, с
цел гарантиране на обществена подкрепа, постигане на консенсус и защита интересите на
местната общност.
Индикатор 7.1: Дейността на Общинския съвет по отношение на Младежката стратегия е
открита и прозрачна за гражданите
Въпрос 7.1: Обществеността има ли постоянен достъп до информация относно дейността на
Общинския съвет по отношение на Младежката стратегия? Има ли информация за
решенията на Общинския съвет и на постоянните комисии към него по отношение на
Младежката стратегия? Има ли установен начин за връзка на гражданите с общинските
съветници и Общинския съвет като цяло по въпроси, касаещи Младежката стратегия?

Отговорът на този въпрос ще покаже степента на откритост и прозрачност на работата
на общинските съветници и Общинския съвет като цяло по отношение на секторната
стратегия/ програма и тяхното желание за консултации с гражданите.
Степента на прилагане се доказва чрез:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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•
•
•

•

0

Справка за взетите решения от Общинския съвет, касаещи Младежката стратегия за
период от две години преди датата на оценката;
Справка за източниците на достъп до приетите решения от Общинския съвет, касаещи
Младежката стратегия;
Справка за проведени обществени обсъждания или проучвания на общественото
мнение по въпроси, касаещи Младежката стратегия, инициирани от Общинския съвети
или някоя от постоянните комисии към него.
Справка на изказванията на граждани на редовни сесии на Общинския съвет по
въпроси на Младежката стратегия
точки Обществеността няма достъп до информация относно дейността на Общинския съвет по

отношение на Младежката стратегия. Решенията на Общинския съвет и на постоянните комисии към
него по отношение на Стратегията не са достъпни до широката общественост. Липсва установен
начин за връзка на гражданите с общинските съветници и Общинския съвет като цяло по въпроси,
касаещи Младежката стратегия.

1 точка Обществеността има достъп до информация относно дейността на Общинския съвет по
отношение на Младежката стратегия. Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на Младежката стратегия не са публикувани, но могат да се
получат по реда на Закона за достъп да обществена информация.

2 точки Обществеността има достъп до информация относно дейността на Общинския съвет по
отношение на Младежката стратегия. Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на Младежката стратегия са публични и достъпни до широката
общественост. Няма установен начин за връзка на гражданите с общинските съветници и
Общинския съвет като цяло по въпроси, касаещи Стратегията.

3 точки Обществеността има достъп до информация относно дейността на Общинския съвет по
отношение на Младежката стратегия. Решенията на Общинския съвет и на постоянните
комисии към него по отношение на Стратегията са публични и достъпни до широката
общественост. Има установен начин за връзка на гражданите с общинските съветници и
Общинския съвет като цяло по въпроси, касаещи Младежката стратегия

Индикатор 7.2: Въведена ясна процедура за достъп до обществена информация за
Младежката стратегия
Въпрос 7.2: Има ли безпрепятствен достъп до документа на Младежката стратегия в
интернет? Налични ли са ясни процедурни правила за достъп до обществена информация,
включително свързана със Младежката стратегия?

Отговорът на този въпрос ще покаже две неща: 1) желание от страна на местната власт
гражданите й да бъдат информирани; и 2) откритост и степента на изпълнение на част от
изискванията на Закона за достъп до обществена информация, както и готовността на
общинска администрация да приема и отговаря на запитвания по ЗДОИ.
Степента на прилагане се доказва чрез:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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•

•
•
•

0

„Принт скриин" (print screen) на официалната интернет страница на общината, където е
публикувана Младежката стратегия, правилата за достъп до публична информация,
както и контакти с определеното длъжностно лице, което отговаря пряко за
предоставянето на обществена информация;
Справка с интернет адреси на които е публикувана Младежката стратегия;
Заповед за приемане на процедурни правила за достъп до обществена информация;
Заповед за определяне на длъжностно лице от общинска администрация, което
отговаря пряко за предоставянето на обществена информация.
точка Младежката стратегия не е достъпна в интернет. Общината не разполага с процедурни

правила за достъп до обществената информация.

1 точка Младежката стратегия не е достъпна в интернет, само в хартиен формат след поискване по
Закона за достъп до обществената информация. Общината е въвела процедурни правила за достъп
до обществената информация

2 точки Младежката стратегия е достъпна в интернет, но са публикувани отделни нейни съставни
елементи, но не и документа като цяло. Общината е въвела процедурни правила за достъп до
обществената информация и е определено длъжностно лице, отговарящо за обработване на
заявленията за достъп до обществена информация.

3 точки Младежката стратегия е достъпна в интернет в нейното пълно съдържание
и приложения. Общината е въвела процедурни правила за достъп до обществената информация
и е определено длъжностно лице, отговарящо за обработване на заявленията за достъп до
обществена информация. Заявления могат да бъдат подавани и по електронен път.

Индикатор 7.3: Съществува достъпна информация за годишните отчети за напредъка по,
Младежката стратегия и за подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи, за
обявените и проведени обществени поръчки, търгове и конкурси по нея
Въпрос 7.3: Има ли достъп до годишните отчети за напредъка по Младежката стратегия и за
подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи, за обявените и проведени
обществени поръчки, търгове и конкурси по нея?
Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Публикации, репортажи, информационни съобщения и др., относно взети решения,
приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнени проекти,
осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените обществени поръчки и
др., относно реализацията на Стратегията;

•

Справки за броя на изпратените прессъобщения до медии, с информация заСтратегията;

•

Справки от регистъра на изготвените и изпълнените проекти по Младежката стратегия;

•

Справки от регистъра на обществените поръчки за броя на проведените процедури при избор на
изпълнители на дейности и мерки по Стратегията;

Покани до медии за участие в публични обсъждания, отчитане на извършена работа, отваряне на
оферти по обществени поръчки имащи отношение към Младежката стратегия.

0 точки Няма осигурен публичен достъп до информация за взетите решения, приложените
политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените проекти, осъществените мерки и
инициативи, вложените ресурси, проведените обществени поръчки и др., относно реализацията
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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на Младежката стратегия. Не се публикуват и оповестяват годишните отчети за напредъка по
стратегията. Не се поддържа регистър за подготвените и изпълнени проекти, мерки и
инициативи. Има общ регистър за обявените обществени поръчки и сключените договори

1 точка Публикува се в медиите и на официалната интернет страница на общината информация
за взетите решения, приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените
проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените обществени
поръчки и др., относно реализацията на стратегията. Не се поддържа регистър за подготвените и
изпълнени проекти, мерки и инициативи. Има общ регистър за обявените обществени поръчки и
сключените договори. Медии присъстват само на публичните отчети за изпълнение на
Младежката стратегия и на някои от процедурите по обществени поръчки.

2 точки Публикуват се в медиите и на официалната интернет страница на общината информация
за взетите решения, приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените
проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените обществени
поръчки и др., относно реализацията на Младежката стратегия. Поддържа се публичен регистър
за подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи по стратегията. Има регистър за
обявените обществени поръчки и регистър за сключените договори. Медии присъстват на
публичните отчети за изпълнение на стратегията и на някои от процедурите по обществени
поръчки.

3 точки Публикуват се в медиите и на официалната интернет страница на общината информация
за взетите решения, приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнените
проекти, осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените обществени
поръчки и др., относно реализацията на Младежката стратегия. Поддържа се публичен регистър
за подготвените и изпълнени проекти, мерки и инициативи по Младежката стратегия,
включително и в електронен формат. Има регистър за обявените обществени поръчки и регистър
за сключените договори. Медии присъстват и отразяват публичните отчети за изпълнение на
стратегия и на някои от процедурите по обществени поръчки.

Индикатор 7.4: Съществуват практики за публично обсъждане на Младежката стратегия,
както и на политики, насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в нейният
обхват
Въпрос 7.4: Провеждани ли са публични обсъждания на Младежката стратегия, както и на
политики, насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в нейният обхват?
Отговорът на този въпрос ще покаже доколко формирането, изпълнението и актуализацията на секторни политики, стратегически и планови
документи се извършва по ясни, предвидими и прозрачни правила и критерии, и се отчитат обществените потребности.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Покани за провеждане на публични обсъждания на Младежката стратегия.

•

Публикации от проведени публични обсъждания на Младежката стратегия.

•

Протоколи от проведени публични обсъждания на Младежката стратегия.

0 точки Младежката стратегия, както и свързаните с нея политики, насоки за развитие, мерки,
дейности, проекти и инициативи не е подлагана на публично обсъждане.
1 точка Младежката стратегия е подложена на публично обсъждане, във връзка с
удовлетворяване на изрично изискване на нормативен документ.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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2 точки Младежката стратегия е подложена на публично обсъждане, включително и при нейното
актуализиране.

4 точки Младежката стратегия, както и актуализацията й и свързаните с нея политики, насоки за
развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи са подложени на публично обсъждане. За
получаване на по-пълна представа на общественото мнение са проведени анкетни допитвания
сред гражданството на общината.

Принцип 8: Мониторинг и отчетност
•

Общината носи отговорност за ефективността и ефикасността от изпълнението на секторната
стратегия/ програма.

•

Мониторингът се осъществява посредством подготовката и проверката на различните видове
доклади. Информацията се базира на подробно разписваните индикатори и процедури за
вътрешен мониторинг в секторната стратегия/ програма. Получените данни от наблюдението
дават сведения за напредъка в изпълнението на секторната стратегия/ програма; за налични
проблеми; за необходимостта от извършване на корективни мерки; за оптимизиране на
използваните ресурси; за предотвратяване на нередности и други.

Индикатор 8.1: Отчетност пред гражданите за изпълнение на Младежката стратегия
Въпрос 8.1: Колко често кметът на общината и общинските съветници провеждат срещи с
гражданите, на които правят отчет за изпълнение на Младежката стратегия?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали и колко често кмета се отчита пред гражданите за
предприетите решения за изпълнение на Младежката стратегия, търси тяхното мнение, проучва
техните интереси с цел тяхното по-качествено удовлетворяване.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Покани за срещи отправени по различни канали;

•

Протоколи от срещи с гражданите;

•

Отчети за дейността на кмета;

•

Графици на посещения в кметствата;

•

Годишна програма за изпълнение на Младежката стратегия;

•

Годишна програма на управление на кмета;

•

Други документи по преценка на общината.

0 точки Кметът и общинските съветници не провеждат срещи с гражданите, на които правят отчет за
изпълнение на стратегията.
1 точка Кметът и общинските съветници провеждат срещи с гражданите само в общинския център,
на които правят отчет за изпълнение на стратегията.
2 точки Кметът и общинските съветници провеждат организирани срещи с гражданите във всички
съставни кметства на общината поне веднъж годишно, на които правят отчет за изпълнение на
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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стратегията.

3 точки Кметът и общинските съветници провежда организирани срещи с гражданите във всички
съставни кметства на общината повече от един път годишно, на които дават информация за
напредъка на стратегията, приемат проблемите и препоръките на гражданите и отчитат тяхното
изпълнение на следващи срещи.

Индикатор 8.2: Налична и достъпна информация за текущи и приключени проекти на
общината по Младежката стратегия?
Въпрос 8.2: Налична ли е на официалната интернет страница на общината или на други
общодостъпни места информация за текущи и приключени проекти по Младежката
стратегия, с описание на планираните или изпълнените дейности, техния бюджет,
изпълнителите на проектите и постигнатите резултати?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали и доколко звената в местната администрация се
отчитат пред гражданите за качеството на своите действия по изпълнение на Младежката стратегия,
доколко поставените в нея цели са постигнати и всеки заинтересован има възможност да се
информира за тях.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Наличието на секция на съответния сайт на общината;

Публичен регистър на проектите в общината;
Обявена информация на специализирани табла в общината, специализирани брошури,
листовки и др. материали;
• Публикации.
•
•

0 точки Общината няма официална интернет страница или на нея няма информация за текущи и
приключени проекти.
1 точка Общината има специализирана секция на официалната си интернет страница за текущи и
приключени проекти, но информацията е непълна или неактуална.
2 точки Общината има специализирана секция на официалната си интернет страница за текущи и
приключени проекти и информацията е пълна или актуална.
3 точки Общината има специализирана секция на официалната си интернет страница за текущи и
приключени проекти и информацията е пълна или актуална, има форми за задаване на въпроси, на
които се отговаря систематично, използват се и други канали за отчитане на резултатите от
изпълнените проекти.

Индикатор 8.3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно.
Въпрос 8.3: Създаден ли е и поддържа ли се в актуален вид регистър на публичните средства
за реализирането на проекти по Младежката стратегия на територията на общината?
Осигуряването от страна на местната власт на достъпност до актуални публични регистри е
мярка както за осигуряването на прозрачност, така и за отчетност на дейността на
администрацията. В регистрите се съдържат данни, които носят информация за действия или
бездействия на овластените лица и в този смисъл те осигуряват отчетни данни за изпълненото от
органа на местното самоуправление и на изпълнителните органи на територията на общината.
Отговорът на този въпрос ще покаже дали има осигурен достъп до регистри, които осигуряват
информация за дейността на органите на властта.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Публикуван регистър на интернет страницата на общината;

•

Осигурен свободен достъп до информация по определен ред и други.

0 точки Общината няма регистър на обществените поръчки.

1 точка Общината няма регистър

2 точки Общината има регистър, който съдържа актуална информация относно всички етапи на
провеждане на проекти с публични средства и резултатите от нея.

3 точки Общината има регистър, който съдържа актуална информация относно всички етапи
на провеждане на проекти с публични средства и резултатите от нея. Информацията е достъпна и
чрез онлайн регистър на обществените поръчки.

Индикатор 8.4: Активност на гражданите при провеждане на публични обсъждания на
Младежката стратегия
Въпрос 8.4: Успява ли общината да мобилизира граждански интерес при провеждането на
обществени обсъждания на Младежката стратегия и под какви форми?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали общината полага достатъчно и систематични усилия
по организиране участието на гражданите в публични обсъждания на секторните политики. Трябва
да се оцени доколко организираните обсъждания са формални и са само за спазване изискванията
на законите или се търси приноса на гражданите във формулирането на местни политики и проекти
за решения. Мобилизирането на гражданския интерес изисква продължителна и целенасочена
работа, която трябва да се провежда от местните администрации не само кампанийно.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Покани за публични обсъждания, относно програми за реализиране на стратегията в преса и

електронни медии;

•

Списъци с участници в обсъждания на програми за реализиране на стратегията;

•

Протоколи от обсъждания на програми за реализиране на стратегията;

•

Предложения, направени по време на обсъждания на секторната стратегия/ програма и други.

0 точки Общината не провежда обществени обсъждания на стратегията и проекти по нея.

1 точка Общината провежда изискващите се в отделните закони, публични обсъждания на
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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секторната стратегия/ програма като информира гражданите за мястото, деня и часа на срещата,
чрез обява на входа на общината.

2 точки Общината провежда изискващите се в отделните закони, публични обсъждания на
секторната стратегия/ програма като информира гражданите за дневния ред, мястото, деня и часа на
срещата, чрез кампания по местните средства за масова информация, подготвя предварително
информационни материали, които се раздават на публични места.

3 точки Общината организира и провежда публични обсъждания на секторната стратегия /програма
дори да не са изискани от закона. Общината информира гражданите за дневния ред, мястото, деня и
часа на срещата, чрез кампания по местните средства за масова информация и персонални писма до
активни граждани и групи. Подготвя предварително информационни материали на разбираем/
достъпен език, които се раздават на публични места.

Принцип 9: Устойчивост
Индикатор 9:1: Устойчивост на Младежката стратегия
Въпрос 9.1: До каква степен промените в резултат на изпълнението на мерки, проекти и
инициативи по Младежката стратегия могат да се запазят след приключване на програмата и
имат потенциал за трайно въздействие?
Отговорът на този въпрос показва до каква степен може да се очаква, че положителните
промени в резултат на изпълнението на стратегията ще траят и след като тя бъде изпълнена.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на стратегията в частта „План за действие";

•

Междинни или окончателни оценки на стратегия;

•

Отчети за изпълнение на стратегията;

•

Справки за реализирани проекти и инициативи по стратегията.

0 точки В стратегията не са предвидени за изпълнение конкретни мерки, проекти и инициативи
2 точки В стратегията подробно са описани конкретни мерки, проекти и инициативи. Към момента
на оценката са изпълнени от 5% до 20% от тях, носят положителни ползи за гражданите на общината
и постигнатите резултати са запазени.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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3 точки В стратегията подробно са описани конкретни мерки, проекти и инициативи. Към момента на
оценката са изпълнени от 21 до 60% от тях, носят положителни ползи за гражданите на общината и
постигнатите резултати са запазени.

Индикатор 9.2: Прилагане на принципите на равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда
Въпрос 9.2: В Младежката стратегия застъпени ли са принципите на равенство между
половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда?
Как се спазват? Има ли мерки, които гарантират тяхното спазване?
Отговорът на този въпрос ще ни покаже до каква степен, как се спазват и как се гарантират
принципите на равенство между половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво развитие и
опазване на околната среда.

Степента на прилагане се доказва чрез:
•

Извадки от съдържанието на Младежката стратегия;

•

Междинни или окончателни оценки на стратегията (ако има предвидени);

•
•

Отчети за изпълнение на стратегията;
Справки за реализирани проекти и инициативи по Младежката стратегия и мерките за спазване
на принципите за равенство между половете и отсъствие на дискриминация, устойчиво
развитие и опазване на околната среда.

0 точки Стратегията не е съобразена с принципите на равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда и не са предвидени мерки за
тяхното прилагане.
1 точка Стратегията само са описани принципите на равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда, но не са предвидени мерки за
тяхното прилагане.
2 точки Стратегията е съобразена с принципите на равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда, предвидени са конкретни мерки
за тяхното прилагане, като са реализирани част от тях към момента на извършване на оценката.
3 точки Стратегията е съобразена с принципите на равенство между половете и отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда, предвидени са конкретни мерки
за тяхното прилагане, като са реализирани част от тях към момента на извършване на оценката. Във
всички реализирани проекти по стратегията има изпълнени действия, водещи до отсъствие на
дискриминация, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Индикатор 9.3: Институционален и административен капацитет
Въпрос 9.3: Разполага ли общинската администрация с необходимият административен
капацитет и компетентност за изпълнение на Младежката стратегия?
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Отговорът на този въпрос ще ни покаже до каква степен, администрацията има компетентност за
изпълнение на стратегията.
Степента на прилагане се доказва чрез:

•

Отчети за изпълнение на стратегия;

•

Справка за числеността на персонала и структурата на общинската администрация и НПО та
ангажирани в изпълнение на стратегията;

•

Справка за това каква част от екипите за управление на проектите, част от стратегията са
съставени от служители на общинската администрация и каква част са от външни (привлечени)
експерти.

0 точки В общинската администрация няма определени служители или административни звена,
които да отговарят за изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането на стратегията.

1 точка В стратегията има описание на всички отговорни административни звена за изпълнението,
наблюдението, отчитането и актуализирането й. Разпределението на задълженията и
отговорностите на звената не са разписани в индивидуален административен акт.

2 точки В общинската администрация няма определени служители или административни звена,
които да отговарят за изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането на стратегията.
Тези им задължения и отговорности са описани в нарочна заповед на кмета на общината и
длъжностните им характеристики.

3 точки В общинската администрация има определени служители или административни звена,
които да отговарят за изпълнението, наблюдението, отчитането и актуализирането на Младежката
стратегия. Тези им задължения и отговорности са описани в нарочна заповед на кмета на
общината и длъжностните им характеристики. Съществува механизъм за създаване на гъвкави
екипи при необходимост. Служителите, ангажирани със стратегията са обучени в областта на
стратегическото планиране и формирането на политики.

3.3. ОБЩА ОЦЕНКА
След остойностяване на всички въпроси по т.3.2 се изчислява общата нетна стойност на
проведената оценка, изразена в точки.
Максималната стойност, която може да бъде получена е 180 точки. Количественият израз на
Индикатор 4 се получава от сумарните оценки на всички подвъпроси, съдържащи се в трите основни
въпроса.
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Оценяваната стратегия, ще попадне в една от следните три групи, съобразно получените
резултати:

1. Много добре изпълнявана Младежката стратегия с приложени основните принципи на
стратегическото планиране - над 85% от максималната оценка (от 153 до 180 точки).

2. Задоволително изпълнявана Младежката стратегия с частично приложени основните
принципи на стратегическото планиране - между 55% и 85% от максималните точки
(между 100 и 152 точки).

3. Незадоволително изпълнявана Младежката стратегия с неприложени основните
принципи на стратегическото планиране - под 55% от максималните точки (под 99
точки).

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
Алгоритъмът за реализиране на Методиката включва
последователни и взаимносвързани дейности, както следва:

изпълнението

на

няколко

1. Сформиране на местна оценяваща комисия:
Основната задача на комисията ще бъде набавянето на изискуемата информация чрез
попълване на предварително зададен въпросник, провеждане на необходимите интервюта,
дискусии и др.
Местната оценяваща комисия следва да се състои от максимум 10 души, за да бъде
достатъчно гъвкава и работеща структура. В съставът й влизат представители на общинска
администрация, на общинския съвет, на гражданския сектор, на бизнеса, на медиите и др.
Идентифицирането на конкретните членове на комисията се препоръчва да бъде извършвано от
съответните обществени групи, на които те са представители, или след консултации с тях. За да се
получи по-висока безпристрастност на оценката, е препоръчително в оценителната комисия да бъде
включен и консултант.
За по-добра организация на работата на комисията, един от нейните членове се определя за
координатор.
Със своя заповед кметът на общината определя структурата на оценяващата комисия, нейният
координатор, цели и задачи, определя срока, в който следва да бъде извършена оценката и
указание до отделите и звената в общинска администрация да оказват съдействие в работата на
оценяващата комисия.

2. Набавяне на необходимата за оценката информация:
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Самооценката по изпълнението на Младежката стратегия се основава на разработената
методика, където към индикаторите и въпросите към тях са посочени и нужните документи, с които
се доказва степента на прилагане на принципите на стратегическо планиране в общината.
Членовете на оценяващата комисия имат задачата да съберат информация по дефинираните в
методиката индикатори и въпроси, като за целта следва да получат съдействие от страна на
ръководителите на звена в общинска администрация.

3. Същинска оценка на Младежката стратегия:
Оценяващата комисия следва да проведе минимум пет заседания. Препоръчително е да се
провежда едно заседание седмично.
На всяко заседание следва да присъстват координаторът на процеса, членовете на комисията и
с решение на комисията ръководители на общински звена, за да предоставят исканата съгласно
методиката информация.
На първото си заседание координаторът запознава членове на комисията с методиката и се
взема решение от къде и как ще бъде набавена необходимата информация, кой и кога ще я
представи на комисията.
На първото си заседание комисията излиза с решение, в което се отбелязват:

•

графика за следващите заседания;

•

принципите, които ще бъдат разгледани на всяко от тях;

•

необходимите доказателствени документи, които следва да се представят;

•

звената на общинска администрация, които следва да набавят исканите документи.
Решението се представя на кмета на общината и на председателя на общинския съвет, както и
на ръководителите на общинските звена за съдействие.
На следващи заседания членовете на комисията дискутират по въпросника и събраните данни
и постигат консенсус относно отговорите, които предоставят за конкретните области на
изследването. Идеята е на всяко заседание да бъдат разгледани критериите по два принципа за
добро управление.
При необходимост от набавяне на допълнителна информация, комисията определя кой и как
ще набавя тази информация за следващото заседание.
На всяко заседание се води протокол, в който се отбелязва: присъстващите членове на
комисията; дневния ред на заседанието; разисквания; опис на представените доказателствени
материали по всеки индикатор/ въпрос съгласно изискванията на методиката; заключения; решения
на комисията.
След като оценителната комисия приключи своята работа, координаторът обобщава данните
във формата, зададен от методиката.
Всеки един от оценяваните сектори стратегически или планови документи попада
съобразно получените резултати в една от следните три групи:

•

Много добре изпълнявана Младежката стратегия с приложени основните принципи на
стратегическото планиране;

•

Задоволително изпълнявана Младежката стратегия с частично приложени основните
принципи на стратегическото планиране;

•

Незадоволително изпълнявана Младежката стратегия с неприложени основните принципи
на стратегическото планиране.

4. Изготвяне на доклад за оценката
Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Координаторът на оценителната комисия изготвя доклад , който представлява описателен
анализ към обобщените данни. Съдържанието на доклада следва да включва:

I. Въведение
II. Методика
III. Основни компоненти на оценката:
1. Оценка на Принцип 1: Единство на Младежката стратегия
2. Оценка на Принцип 2: Адекватност и уместност на Младежката стратегия
3. Оценка на Принцип 3: Приложимост на Младежката стратегия
4. Оценка на Принцип 4: Общо въздействие на Младежката стратегия
5. Оценка на Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките
6. Оценка на Принцип 6: Финансово управление
7. Оценка на Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност
8. Оценка на Принцип 8: Мониторинг и отчетност
9. Оценка на Принцип 9: Устойчивост
IV. Заключения
V. Препоръки
VI. Приложения
Координаторът представя описателния анализ на оценителната комисия и той се приема с
консенсус. Това може да стане на последно, заключително заседание, или чрез съгласувателна
процедура по електронна поща.

Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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Този документ е създаден в рамките на проект: ,, Ефективна координация за стратегическо планиране и
мониторинг на политиките на Община Марица, в изпълнение на Договор № 13-13-101/13.11.2013г., финансиран от
Оперативна програма ,,Административен капацитет, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския
социален фонд.
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