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УВОД
Настоящият доклад е разработен в резултат от изпълнението на Дейност 1. Проучване
на използваната система за отчетност и докладване напредъка в изпълнението на
актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 20142020 г. по проект „Разработване на система за мониторинг на актуализираната
Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2014-2020 г.“, №
BG05SFOP001-3.003-0069. Проектът се изпълнява съгласно административен договор
№ BG05SFOP001-3.003-0069-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по
Оперативна програма „Добро управление” по процедура BG05SFOP001-3.003 ЗА
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Граждански контрол
върху реформата в съдебната система“, Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна
съдебна система“.
Дейност 1 включва задълбочено проучване на системата за отчетност на
актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 20142020 г. (АСПРСС 2014-2020 г.). Изпълнението на дейността е своеобразен
„подготвителен етап“ и осигурява солидна основа за усъвършенстване на системата за
мониторинг на АСПРСС 2014-2020 г., което ще бъде изпълнено в рамките на
следващата Дейност 2. В рамките на Дейност 1 са предвидени два резултата, първият
от които е изготвяне на доклад: Добри практики и модели за мониторинг и оценка на
проекти. Този резултат е представен в настоящия доклад.
При проучването на системата за отчетност и докладване на напредъка по
изпълнението на АСПРСС 2014-2020 г. е приложен подход на анализ на текущата
ситуация и съпоставка с водещи национални и европейски ръководства/указания за
мониторинг и оценка и стратегическо планиране. Резултатите по първия компонент са
представени в Доклад 2, а по първия – в настоящия Доклад 1. В този смисъл целта на
Доклад 1 е да представи добри практики за структуриране и функционалност на
системи за мониторинг, добри практики за мониторинг на съдебна реформа и добри
практики от изпълнение на проекти за мониторинг.
При изпълнение на този компонент на Дейност 1 са изпълнени следните задачи:


Първо, набиране, систематизиране и анализ на информация за добри практики
за мониторинг на публични политики, които са представени през призмата на
съставните елементи и характеристики на системите за мониторинг, вкл.
същност на мониторинга, място на мониторинга в цикъла на изпълнение на
публични политики, цел, видове, план за мониторинг, показатели за
мониторинг, събиране на информация, докладване и последващо използване
на данните от мониторинга. Представени са и индекси и мрежи за мониторинг с
фокус върху съдебната система, които представляват своеобразна световно
утвърдена и използвана практика.



Второ, набиране, систематизиране и анализ на информация за мониторинг на
реформа на съдебната система. При избор на страните е търсено сходство с
избрания подход за реформа на съдебната система в България, а именно чрез
разработване, приемане и прилагане на стратегия. Другият използван подход,
който до 2001 г. се прилага и в България, е реформата на съдебната система да
се осъществява без стратегически документ, директно чрез изменение на
4

законодателството. В резултат на предварителното проучване са избрани и е
проучен опита на следните страни Черна гора, Хърватия, Северна Македония,
Украйна и Албания.


Трето, набиране, систематизиране и анализ на информация за конкретен опит и
добри практики за мониторинг и оценка. Представени са добри практики от три
проекта: 1) Мониторинг на проект на Агенцията по кадастър, 2) Разработване и
внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна
политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране.
Разработване и внедряване на система за планиране, изпълнение, контрол и
администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с хората с
увреждания, и 3) Укрепване на административния капацитет за мониторинг и
оценка на Стратегията за модернизиране на държавната администрация и на
Плана за нейното изпълнение. И трите проекта са изпълнявани от Клуб
„Икономика 2000“ и Кооперация “София консултинг груп” самостоятелно или в
партньорство с други организации.

При изготвяне на доклада са проучени и систематизирани множество източници, вкл.:


наръчници, ръководства, указания, доклади за мониторинг на Европейската
комисия, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Съвета
за административна реформа, Оперативна програма „Административен
капацитет“/“Добро управление“, различни организации на ООН, International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Американската агенция за
международно развитие, научни организации и т.н.



стратегии и планове за действие за реформа в съдебната система на страните
Черна гора, Хърватия, Северна Македония, Украйна и Албания, и свързани с
този процес подкрепящи документи, разработки и проекти



доклади от изпълнението на проекти, чрез които са представени конкретни
добри практики за мониторинг.

Пълен списък с използваните източници е представен в края на доклада.
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I.

ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ЧУЖДЕСТРАНЕН ОПИТ ПРИ
СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ

1. Насоки и препоръки, добри практики по елементи на системата за мониторинг
Този раздел представя избрани определения и концепции на основните елементи на
системата за мониторинг, както и използвани добри практики. Мониторингът е
представен през призмата на следните му съставни елементи и характеристики:
A.

Същност на мониторинга. Система за мониторинг

B.

Място на мониторинга в цикъла на изпълнение на публични политики

C.

Цел на мониторинга

D.

Видове мониторинг

E.

План за мониторинг

F.

Показатели за мониторинг, събиране на информация

G.

Докладване и последващо използване на данните от мониторинга

H.

Индекси/мрежи за мониторинг на съдебната система

A. Същност на мониторинга
 Съвет за административната реформа. Методология за стратегическо
планиране в Република България, 2010 г.
Мониторингът представлява процес на събиране и анализиране на информация,
свързана с изпълнението на политика или програма. От съществено значение е
да се гарантира, че информацията е събрана по един организиран и планиран
начин и през редовни интервали. Една от основните цели на наблюдението е да
се проследи използването на отпуснатите финансови средства и да се прецени
дали е бил постигнат напредък в посока към очакваните резултати. Напредъкът
трябва да се измерва спрямо заложените цели, стандарти и критерии за
ефективност и ефикасност. Необходимо е, освен това, напредъкът да се измерва
и спрямо ситуацията в началния момент на изпълнение на стратегията и
програмата. Това изисква събиране на бази данни, отнасящи се за периода
преди да започне изпълнението на стратегията или програмата.
 Американска агенция за международно развитие, Инициатива
самоуправление. Наръчник за управление на проекти, 2007 г.

местно

Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на информация за
целите на контрола върху изпълнението на проекти и процеса на вземане на
решения. Мониторингът на проекти е неделима част от текущото му
управление. Той осигурява информация, чрез която могат да се идентифицират
и решат проблеми при изпълнението на проекти и да се оцени напредъка по
тях.
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 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion. Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund, Programming period
2014-2020, Guidance document, August 20181
Мониторингът наблюдава изпълнението на програмата чрез, от една страна,
непрекъснат и систематичен процес на генериране на количествена и, ако е
уместно, качествена информация за изпълнението.
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Handbook for
Monitoring and Evaluation, 1st Edition, October 20022
Мониторингът се определя като ежедневна задача на управлението по
събиране и преглед на информация, която показва напредъка на една операция
и кой неин аспект, ако има такъв, трябва да бъде коригиран. Докладването е
неразделна част от мониторинга.
На основата на тези определения може да се изведе, че под система за мониторинг се
разбира хармонично обединение между инструменти, институции и организация на
мониторинга, която е неделима част от изпълнението на проекти и програми и е
предназначена да предоставя коректна информация за напредъка в изпълнението им.
B.

Място на мониторинга в цикъла на изпълнение на публични политики

 Център за изследване на демокрацията. Мониторинг и оценка на публични
политики и програми, 2009 г.
Разработването и осъществяването на публични политики и програми е сложен
и многоаспектен процес, протичащ през различни фази, които най-общо
включват (Фигура 1):

1

Европейска комисия, ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“. Мониторинг и оценка на
Европейската кохезионна политика – Европейски социален фонд, Програмен период 2014-2020,
Ръководство, август 2018 г.
2

Международна федерация на Червения кръст и на Червения полумесец, Наръчник за мониторинг и
оценка, първо издание, октомври 2002 г.
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Мониторингът и оценката на публични политики и програми са инструменти на
доброто управление при упражняването на политическа, икономическа и
административна власт на всички равнища. За да бъдат полезни, те трябва да се
разглеждат като неразделна част от процеса на вземане на решение и
управление на цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване на
обществените политики и програми.
C.

Цел на мониторинга

 Съвет за административната реформа. Методология за стратегическо
планиране в Република България, 2010 г.
Целта на мониторинга е да се проследи използването на отпуснатите финансови
средства и да се прецени дали е бил постигнат напредък в посока към
очакваните резултати. Напредъкът трябва да се измерва спрямо заложените
цели, стандарти и критерии за ефективност и ефикасност. Необходимо е, освен
това, напредъкът да се измерва и спрямо ситуацията в началния момент на
изпълнение на стратегията и програмата. Това изисква събиране на бази данни,
отнасящи се за периода преди да започне изпълнението на стратегията или
програмата.
 Американска агенция за международно развитие, Инициатива
самоуправление. Наръчник за управление на проекти, 2007 г.

местно

Главна цел на мониторинга
Целта на мониторинга е да се установи ефективността на изпълнението на
проекти, като така се гарантира ефективното използване на обществените
фондове с помощта на добре дефинирани индикатори.
Специфични цели


Да потвърди, че финансовите ресурси се разпределят в
съответствие с одобрения бюджет



Да провери дали се спазват процедурите



Да гарантира “оптимално използване на ресурсите” (value for
money)



Да подпомогне постигането на заложените в проекти цели.

 Център за изследване на демокрацията, Мониторинг и оценка на публични
политики и програми, 2009 г.
Основна задача на мониторинга на публичните политики и програми е да се
следят и измерват постигането на техните цели и ефективността им в хода на
тяхната реализация. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се
направят своевременни корекции в начина на изпълнение на политиките и
програмите. Текущият мониторинг има особено важна роля при дългосрочните
политики и програми, които се реализират в няколко фази. Осъществяването на
всяка следваща фаза може да се предшества от мониторинг и оценка на
дейностите и резултатите от предшестващите етапи.
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 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion. Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund, Programming period
2014-2020, Guidance document, August 2018
Мониторингът помага за откриване и количествено определяне на всяко
отклонение от първоначалните планове и цели. Поради това се препоръчва
данните от мониторинга да се въвеждат в системата през цялата година
(например на тримесечна база) от бенефициентите или органите, които
отговарят за въвеждането на данни от мониторинга в системата, а не само в
края на отчетната година или на края на проекта.
 Парашкевова Е., Мониторинг на публични политики, НБУ, ISBN: 978-954-535-792-3,
2013 г.
Приносът на мониторинга към процеса по реализиране на публични политики и
програми най-общо може да бъде търсен в следните направления:
a.

Прозрачност – мониторингът осигурява достатъчно достоверна информация,
която при осигурен достъп до нея на заинтересованите страни е предпоставка
публичните политики да бъдат разбирани, наблюдавани и приемани.
Прозрачната система на управление чрез мониторинг и оценка има ясни
процедури за публично вземане на решения и отворени канали за общуване
между заинтересованите страни и обществените институции.

b.

Отчетност – мониторингът носи информация за степента на достижимост на
набелязаните цели, за ефективността, ефикасността и рационалността на
използване на публични ресурси и за степента на постигнато въздействие
върху заинтересованите страни. Отчетността създава информираност в
обществото за напредъка по реализацията на избраната политика, което
осигурява прозрачност и приобщеност на гражданите и бизнеса към
програмните инициативи.

c.

Отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да се
опитват да отчитат интересите на всички целеви групи и заинтересовани
страни при реализацията на политиките. Мониторингът осигурява
необходимата информация за изпълнението, достиженията и евентуални
грешки както на управляващите, така и на заинтересованите страни. Добре
развитото гражданско общество, което е заинтересовано от реализираната
политика и следи достигането на целите, изпълнява контролна функция и е
ментор на работата на управляващите. Мониторингът и резултатите от него са
база за контрол върху изпълняваните от управляващите правомощия, както и
за поемане на отговорност за грешки и некомпетентно управление.

d.

Подобрява качеството на изпълнението на публичните политики и програми,
ускорява постигането на целите и достигането на резултати. Мониторингът
изгражда капацитет за създаване, реализиране и изпълнение на качествени
политики при оптимално съчетаване на резултати с ресурси.

e.

Повишава заинтересоваността и интензифицира участието – мониторингът
създава механизъм за гражданско участие в процеса на формулиране и
изпълнение на местна политика.
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D.

f.

Осигурява съгласуваност на политиките – мониторингът е инструмент за
постигане на съгласие, прилагане на принципите за добро управление и
повишаване на съгласуваността и отчетността. В процеса на мониторинга на
публичните политики и програми заинтересованите страни получава
възможност за влияние върху тях.

g.

Осигурява ефективност, ефикасност, рационалност и съгласуваност на
политиките и изграждането на стратегическа визия и приоритети –
институциите постигат резултати, които отговарят на обществените нужди, като
използват наличните ресурси по най-добрия начин.
Видове мониторинг

 Парашкевова Е. Мониторинг на публични политики, НБУ, ISBN: 978-954-535-792-3,
2013 г.
Мониторингът в неговите разновидности може да бъде:
Вътрешен – извършва се от служители в администрацията, които имат нужната
компетентност и съответните отговорности. Вътрешният мониторинг следи за
разпределението на ресурсите, разходването на отпуснатите средства,
изпълнението на задачите, съблюдаването на сроковете, възникването на
потенциални рискове и заплахи, нужните корективни действия, отчитането на
действителния напредък в прилагането на определена политика. Вътрешният
мониторинг е ежедневна, рутинна дейност, част от задълженията и
отговорностите на съответните служители в администрацията.
Външен – възлага се на външна компетентна организация, която осъществява
независимо наблюдение върху резултатите и индикаторите от реализираната
политика. Външният мониторинг създава допълнителна сигурност по отношение
на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при оценката на
междинните и крайните резултати. Специално внимание се обръща на точното
съответствие с приетите правила и на ефективното усвояване на финансовите
средства.
Смесен – този вид мониторинг има за цел да бъде осъществена външна
проверка на резултатите от проведен вътрешен мониторинг.
 Американска агенция за международно развитие, Инициатива
самоуправление. Наръчник за управление на проекти, 2007 г.

местно

Мониторингът може да бъде няколко вида според:
 субекта:


Вътрешен



Външен

 времето на провеждане:


Предварителен



Оперативен (текущ)



Финален
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 обекта и предмета:


На програма/политика, на проект(и)



Финансов мониторинг



“Технически” – напр. на качеството на строителните работи

 териториалния обхват:


Международен;



Осъществяван на национално равнище;



Осъществяван на регионално равнище (район за планиране,
област);



Осъществяван на местно равнище (общини, населени места,
селищни образувания).

 целите и съдържанието:

E.



Бърза оценка (rapid appraisal; rapid evidence assessment)



Мониторинг и оценка на показатели (benchmarking)



Одит на изпълнението



Диагностична оценка



Оценка на социалното въздействие и др.

План за мониторинг

 Американска агенция за международно развитие, Инициатива
самоуправление. Наръчник за управление на проекти, 2007 г.

местно

Планът за мониторинг е средство за планиране и управление на събирането на
данни и информация, който има следните елементи:
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 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Handbook for
Monitoring and Evaluation, 1st Edition, October 2002.
Отправната точка при дизайна на една система за мониторинг и оценка е
обвързването ѝ с логическата рамка и свързаните с нея продукти – план за
изпълнение и бюджет, както и проектната документация. Посочва се, че е
изключително важно да има ясна връзка между логическата рамка и плана за
мониторинг и оценка, като набраната информация трябва да обслужва нуждите
на различните нива на управленската йерархия, както е представено на схемата
по-долу:
Инструменти за планиране
Логическа рамка
План/график за изпълнение
Бюджет

Компоненти на плана за мониторинг и оценка
Базови стойности
Мониторинг – събиране на данни за:
 постигане на целите и резултатите
 изпълнение на дейностите съгласно
поетите ангажименти
 разходи спрямо бюджет
 рискове и допускания
Докладване
Изграждане на капацитет
Работен план за M&O и бюджет

В Наръчника се предлага да се използва следната матрица за изготвяне на план
за мониторинг и оценка
Елемент на
логическата
рамка

Индикатори
(вкл.
целеви)

Средства за проверка

Източник
на данни

Честота и
разходи
за
събиране

Отговорник
за събиране

Използване на
информацията
Метод за
събиране

Докладване

Представяне

Главна цел
Допускания
Цел
Допускания
Изходящи
ресурси
Допускания
Дейности
Допускания
Входящи
ресурси

F.

Показатели за мониторинг, събиране на информация

Традиционно е разбирането, че показателите за мониторинг (и не само за мониторинг)
трябва да бъдат формулирани при следване на принципа SMART (Умни), т.е. да са:
Specific (Специфични, конкретни) – Индикаторите да имат ясна дефиниция
12

Measurable (Измерими) – Индикаторите да са насочени към желано бъдещо
състояние и са количествено определени, така че позволяват измерване
Achievable (Постижими) – Да бъде възможно постигането на заложените
стойности на показателите
Relevant (Релевантни) – Индикаторите да са пряко свързани с целите на
политиката, стратегията или програмата
Time-bound (Обвързани със срокове) – Индикаторите са свързани с дефинирана
времева рамка.
По-долу са представени някои аспекти на формирането и използването на показатели
за мониторинг.
 Съвет за административната реформа. Методология за стратегическо
планиране в Република България, 2010 г.
Индикаторите представляват част от градивните единици на една ефективна
система за наблюдение. Процесът на определяне на индикаторите трябва да се
осъществи на етапа на разработване на стратегията или програмата, като в този
процес трябва да участват всички ключови заинтересовани страни, и поспециално – партньорът, който ще извършва изпълнението, и бъдещите
бенефициенти.
 Американска агенция за международно развитие, Инициатива
самоуправление. Наръчник за управление на проекти, 2007 г.

местно

Индикаторите са качествени или количествени мерки, които представляват проста и
надеждна основа за оценка на постиженията, промените и начина на действие.
В европейската практика се определят следните равнища на използване на
индикатори:


Ресурсни индикатори



Финансови индикатори



Индикатори за преките резултати



Индикатори за непреките резултати



Индикатори за постигнати ефекти

За подбор на показателите могат да се използват и следните критерии (освен
посочения по-горе SMART принцип):
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Методи за събиране на информация и данни при мониторинга
 Проучване на документи:


стратегически документи



документи на проект - техническо предложение, логическа
матрица, график на дейностите, бюджет , отчети и други.

 Посещения на място
 Социологически методи: интервюта, анкети, вкл. наблюдения.
 European Commission, Employment, Social Affairs & Inclusion. Monitoring and
Evaluation of European Cohesion Policy - European Social Fund, Programming period
2014-2020, Guidance document, August 2018
Показателите са основният инструмент за мониторинг. Показателите обхващат
финансови данни, продукти (output) и резултати (result). Въпреки че съществуват
ограничения, показателите са съществен елемент в мониторинга на
изпълнението на програмата. Те трябва да бъдат ясно определени, тясно
свързани с дейността, избраната единица за измерване трябва да бъде посочена
и те трябва периодично да се измерват.
В Ръководството много подробно са разписани показателите за продукти и за
резултати, и са дадени методологически насоки, вкл. връзка с Регламента за
Европейския социален фонд и цели на политиката, задължителни и
препоръчителни показатели, съдържание, честота на събиране на информация,
примери и т.н.
Съгласно Ръководството:


Индикаторите за продукт са свързани с подкрепяните операции. Продукт се
счита това, което се произвежда / доставя директно чрез изпълнението на
операция по ЕСФ, измерена във физически или парични единици.
Резултатите се измерват на ниво подкрепяни лица, подпомагани субекти,
предоставени стоки или услуги. Те се определят на ниво инвестиционни
приоритети или конкретна цел.
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Индикаторите за резултати отразяват очакваните ефекти върху участниците
или лицата, предизвикани от операция. Показателите за резултатите трябва
да отговарят на специфичните цели, определени за всеки избран приоритет
за инвестиции. Показателите за резултати надхвърлят показателите за
продукт, доколкото те обхващат промяна в ситуацията, в повечето случаи
свързани с подпомагани субекти или участници, напр. заетостта им. За да се
сведат до минимум външните фактори, влияещи върху отчетената стойност
по показателите за резултатите, е препоръчително да се определят
индикатори, които са възможно най-близки до дейностите, извършвани по
съответния инвестиционен приоритет. Това означава, че въздействието
върху участниците или подкрепяните субекти е обхванато. Резултатите могат
да бъдат незабавни или дългосрочни. Данните за показателите за резултат
се събират по различни начини и в различни интервали, а именно:


Индикаторите за незабавен резултат отразяват ситуацията, когато
участниците напускат подпомаганата операция или когато
организациите прекратят участието си в нея.



Индикаторите за дългосрочния резултат се отнасят до ситуацията
на участник или субект в определен момент след датата на
излизане. Периодът на събиране на данни се определя от
характера на самия показател.

Ръководството съдържа специална част са обработване на данни, вкл. записване
и съхранение на данни, изготвяне на представителни извадки, качество на
данните, защита на данните, докладване.
 Община Гълъбово. Наръчник - методика, инструментариум и правила за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на публични
политики в община Гълъбово, 2014 г.
Източниците на информация следва да бъдат достоверни и да предоставят
достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на
изпълнението на конкретни дейности и постигане на планираните резултати.
Цялата система трябва да се планира предварително. Препоръчително е
индикаторите да бъдат проследими чрез налични източници и масиви от
информация – последното е важно, защото всяко допълнително създаване на
нови източници натоварва системата на контрол с допълнителни
усилия/ресурси и има риск от невъзможност индикаторите да бъдат реално
следени. Основното предизвикателство при мониторинга е да се събере,
съхрани и използва такава информация, която служи за оценка на различни
нива като информацията, което се генерира да бъде оползотворявана възможно
най-ефективно.

G.

Докладване и последващо използване на данните от мониторинга

 Център за изследване на демокрацията. Мониторинг и оценка на публични
политики и програми, 2009 г.
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Резултатите от мониторинга и оценките подпомагат разработването на мерки и
инструменти за развитие на съответната политика/програма. Това е от особено
значение за постигането на целите на политиката/програмата и тяхната
дългосрочна устойчивост. Публичните политики и програми имат и своята
социална цена, която трябва да бъде определена навреме с цел да се привлекат
балансиращи ресурси. Предвиждането на социалната цена, идентифицирането
на групите в риск и набелязването на облекчаващи мерки подкрепят
изпълнението на политиката/програмата.
 Парашкевова Е. Мониторинг на публични политики, НБУ, ISBN: 978-954-535-792-3,
2013 г.
Документирането на резултатите от мониторинга на публични политики дава
възможност за публичност, прозрачност и информирано изготвяне на
управленско решение по отношение на цялостния напредък към постигане на
резултатите от прилагането. Документирането на резултатите най-често е под
формата на отчети, които включват констатации, изводи, препоръки и поуки,
извлечени от опита.
Препоръките в кратките отчети за мониторинг се използват за усъвършенстване
на процеса на прилагане. Подобно на отчетите за прилагането, те също се
одобряват от компетентния орган и се взимат предвид при прегледа на плана по
прилагането.
Информацията от годишния отчет за мониторинг се използва в процеса на
годишния преглед на дейността на държавните органи и може лесно да се
използва за започване на диалог със заинтересованите страни.
Годишните прегледи, осъществяващи връзката между оценката на изпълнението,
отчитането, обратната информация/мониторинга и крайната оценка, са
основното средство за придобиване на знания чрез формулиране на всеобхватни
и общи поуки и чрез преглед на препоръките в рамките на оценките.
Документирането на мониторинговия процес има съществен принос както към
изпълнението на текущата политика, така и към процеса на разработване на
бъдещи стратегически алтернативи за развитие. Допълнителните ползи от
провеждането и документирането на цялостен мониторинг върху публичните
политики са:


подпомага процеса по идентифициране на проблеми при прилагане на
публични политики, както и на причините за тях;



предлага възможни решения на проблемите;



поставя въпроси за промени в инициативи и действия, свързани с
провеждането на публичните политики;



очертава посоката на бъдещо развитие на политиките;



носи информация за текущото състояние на изпълнението на конкретни
инициативи и на политиката като цяло;
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H.



препоръчва действия, базирани на актуална информация и вътрешен
поглед към политиката и постигнатите резултати;



увеличава вероятността от своевременна положителна промяна на
посоката на развитие при констатирана обективна необходимост от това.

Индекси и мрежи за мониторинг на съдебната система

В световната практика съществуват множество мрежи и индекси за мониторинг на
съдебната система. Някои от тях са насочени към мониторинг на отделни нейни
елементи, докато други обхващат общото функциониране на съдебната система. В
настоящата част са представени някои водещи индекси от втория тип.
•

Информационна табло на ЕС в областта на правосъдието – предоставя
сравними данни за независимостта, качеството и ефективността на
националните правосъдни системи. Таблото е информационен инструмент,
който подпомага ЕС за постигане на по-ефективно правосъдие. Акцентът в
Информационното табло се поставя основно върху граждански и търговски
съдебни спорове, както и върху административните дела, за да се помогне на
държавите членки в усилията им да създадат среда, която е по-благоприятна за
инвестициите, бизнеса и гражданите.

•

Индекс на съдебната реформа ABA-CEELI – измерва съдебната реформа и
независимостта на съдебната система в новосъздадените постсъветски
демокрации и преходни държави чрез призма от 30 критерия, всеки от които
изброява конкретни стандарти, свързани с шест основни аспекта: качество,
образование и многообразие на съдиите, съдебни правомощия, финансови
ресурси, структурни гаранции, отчетност и прозрачност и ефективност на
съдебната система.

•

Световното проучване на Freedom House – годишно глобално проучване за
състоянието на свободата, което класира 193 страни като „свободни“, „частично
свободни“ или „не свободни“, използвайки набор от критерии, включително
политически права, граждански свободи и върховенство на закона.
Върховенството на закона се измерва чрез многобройни проучвателни въпроси,
които основно се отнасят до четири ценности: (1) независимост на съдебната
власт, (2) граждански контрол върху правоприлагането, (3) защита от
политически терор и (4) гарантиране на равно третиране пред закона.

•

Глобалният индекс на почтеността оценява достъпа на гражданите и
предприятията до правителството на дадена държава, способността им да
наблюдават поведението му и способността им да търсят обезщетение и да се
застъпват за по-добро управление. Тези показатели за почтеност са
организирани в шест основни категории: (1) гражданско общество, обществена
информация и медии; (2) избори; (3) отчетност на управлението (включително
съдебна отчетност); (4) администрация и услуги за гражданите; (5) надзор и
регулиране; и (6) борба с корупцията и върховенство на закона, включително
закона и агенцията за борба с корупцията, правовата държава и
правоприлагането. Индексът не измерва корупцията сама по себе си, а
възприятията за корупция или управленските „резултати“, свързани с
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предоставянето на услуги, престъпността или социално-икономическото
развитие.
•

RechtspraaQ - Качество на съда: Холандският съвет за съдебна власт следи
система от показатели за качество, които включват пет основни мерки, както
следва: (1) безпристрастност и почтеност на съдиите, (2) експертиза на съдиите,
(3) отношение на съдиите, (4) единство и равенство на закона, (5) бързина и
своевременност.

•

Worldwide Governance Indicators на Световната банка са сред найвсеобхватните съвкупни показатели, които следят за качеството на шест
измерения на управлението, както следва: гласност и отговорност, политическа
стабилност и липса на насилие, ефективност на управлението, качество на
нормативната уредба, правова държава и контрол върху корупцията.
Измерението върховенството на закона следи възприятията за степента, до
която респондентите имат доверие и спазват правилата на обществото, и поспециално качеството на изпълнението на договорите, правата на собственост,
полицията и съдилищата, както и вероятността от престъпление и насилие.
Измерението контролът на корупцията наблюдава възприятията за степента, в
която публичната власт се упражнява за лична изгода, включително дребни и
големи форми на корупция, както и „улавяне” на държавата от интереси на
елита и на частни лица.

2. Добри практики по страни
В настоящата част от доклада са представени добри практики за мониторинг на
съдебната система за страните Черна гора, Хърватия, Северна Македония, Украйна и
Албания.
При избора на страните е търсено сходство с избрания подход за реформа на
съдебната система в България, а именно разработване, приемане и прилагане на
стратегия. Другият използван подход е реформата на съдебната система да става без
изрична стратегия, чрез изменение на законодателството.
За всяка от избраните страни е изложена информация за провежданата реформа на
съдебната система и след това е представена добра практика за мониторинг на
реформата.
A. Реформата на съдебната система в Черна гора
Кратко представяне
Стратегията за реформа на съдебната система на Черна гора за периода 2014 – 2018 г.3
предвижда като стратегически цели: (1)
повишаване на независимостта,
безпристрастността и отчетността на съдебната власт; (2) повишаване на ефективността
на съдебната власт; (3) развитие на Черногорската съдебна власт като част от
3

http://www.pravda.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=170122&rType=2&file=STRATEGY%20F
OR%20THE%20REFORM%20OF%20THE%20JUDICIARY%202014-2018.pdf
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европейската съдебна власт и (4) повишаване на достъпността, прозрачността и
общественото доверие в съдебната система.
Текстът на Стратегията за реформа на съдебната власт 2014-2018 г. е изготвен от
представители на Министерството на правосъдието, съдилищата, прокуратурата,
съдебния съвет, прокурорския съвет и представител на неправителствената
организация Център за мониторинг. Принос в изготвянето на Стратегията имат и
представители на Центъра за съдебно обучение, Адвокатската колегия, Нотариалната
камара, Асоциацията на експертите на Черна гора и Центъра за медиация. По време на
подготовката на Стратегията е проведен и публичен дебат, в който освен експертната
общност са участвали и представители на чуждестранни посолства в Черна гора,
международни организации и неправителствени организации.
Изпълнението на Стратегията и Плана за действие4, както и тяхното евентуално
актуализиране и допълване, e поверено на Съвета за изпълнение на Стратегията за
реформа на съдебната власт и Оперативен екип за наблюдение на изпълнението на
Стратегията. Съветът следва да осигури процеса на съдебната реформа и да осъществи
предприемането на подходящи мерки, насочени към по-ефективно изпълнение на
Стратегията и Плана за действие. Контролът върху изпълнението на тази стратегия се
извършва от Съвета, който се състои от представители на ключовите институции в
съдебната система, представители на неправителствени организации, които участват в
процеса на мониторинг на реформата на съдебната система, представители на
ключовите министерства, съдебния и прокурорския съвет, Центъра за съдебно
обучение и представители на други професии, свързани със съдебната власт
(адвокатура, нотариуси, държавни съдебни изпълнители, медиатори, съдебни
експерти, съдебни преводачи). Съветът има секретар, който управлява оперативния
екип. Оперативният екип изпълнява задачите по събирането и обработването на данни
и изготвянето на доклад на компетентните органи, както и други административнотехнически задачи. Всички институции, които представят доклади на Оперативния
екип, назначават лица за контакт, отговорни за събирането на данни в своите
институции.
Освен План за действие, Стратегията предвижда и План за финансово изпълнение.
Реформата в съдебната система изисква значителни средства и редица
организационни промени. С оглед на успешното и устойчиво прилагане на Стратегията,
се предвижда Черна гора да използва съществуващите си фондове, за да осигури
необходимите условия за изпълнение на целите и мерките, предвидени в Стратегията.
Изрично се отбелязва, че от изключителна важност за изпълнението на тази стратегия е
подкрепата на международната общност, особено на Европейската комисия и други
международни и регионални организации, които вече са подкрепили процесите на
реформи в Черна гора.

4

http://www.gov.me/en/search/145694/Action-Plan-for-Implementation-of-the-Strategy-for-the-Reform-ofthe-Judiciary-2014-2016.html,
http://www.pravda.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=316235&rType=2&file=Action%20Plan
%20For%20Implementation%20of%20the%20Strategy.docx
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В доклада на Европейската комисия за Черна гора от 2019 г.5 е посочен напредъкът на
Черна гора при изпълнението на Стратегията за реформа на съдебната власт, както и
проблемите, чието решаване предстои.
Мониторингът се осъществява от Съвета за изпълнение на Стратегията за реформа на
съдебната власт.

Добра практика
Проект за мониторинг на Стратегията за реформа в съдебната система 20142018 година
Проектът „Мониторинг на съдебната реформа“ е изпълнен от организациите
Акция за човешките права и Център за мониторинг и изследвания с
финансовата подкрепа на Делегацията на Европейския съюз в Черна гора и
Министерството на правосъдието чрез програма „IPA 2013 Civil Society Facility
Montenegro”. Проектът е изпълнен в периода 2015-2017 г.
Целта на проекта е да се даде възможност на НПО да наблюдават
изпълнението на мерките от Плана за действие за изпълнение на Стратегията
за съдебна реформа и Плановете за действие по глави 23 и 24 по организиран
и систематичен начин, като освен наблюдението на изпълнението на всички
мерки, ще подкрепят правителството и съдебната система чрез провеждане
на тематични изследвания на прилагането на Закона относно защита на
правото на съдебен процес в разумен срок, принципа на случайното
разпределение на делата, сравнителен опит в рационализирането на мрежата
от съдилища и ефективна защита на подсъдимите в наказателното
производство.
Това е първият път, в който неправителствени организации следят
изпълнението на Стратегията за съдебна реформа.
В резултат от изпълнението на проекта е изготвен доклад с детайлен анализ
на изпълнението на всяка една от 5 стратегически цели и от 21 специфични
цели, и са представени 180 препоръки за действия, които да бъдат
предприети, за да се постигне основната цел на съдебната реформа.
Източник: REPORT ON REALISATION OF THE JUDICIAL REFORM STRATEGY FOR 2014–2018
in 2014–2016, Introduction, Conclusions & Recommendations, Human Rights Action, 2017.
The publication is part of the project „Judicial Reform Monitoring“ implemented by Human
Rights Action (HRA) and Centre for Monitoring and Research (CeMI), funded by the
European Union and the Embassy of the Kingdom of Netherlands.
B. Реформата на съдебната система в Хърватия
В периода от 2001 г. до 2015 г. в Хърватия действа Стратегия за реформа на
правосъдието6, която предвижда стратегическите насоки в отделни тематични области
5

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf

6

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/strategije-planovi-i-izvjesca/razvoj-pravosudja/6724
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(Независимост, безпристрастност и експертиза на съдебната система; Ефективност на
съдебната система; Хърватската съдебна система като част от европейската съдебна
система; Достъп до съдебната система; Наказателно право и система за изпълнение на
наказателни санкции). В Стратегията за развитие на правосъдието за периода от 2013 2018 година, приета от Хърватския събор, са предвидени стратегически цели в рамките
на отделни стратегически области, първите три от които съвпадат с тематичните
области на предходната стратегия (Независимост, безпристрастност и експертиза на
съдебната система; Ефективност; Хърватската съдебна система като част от
европейската съдебна система), а последните две са променени (Управление на
човешкия потенциал и Използване на потенциала на новите технологии). В стратегията
се отбелязва, че процесите на реформи в съдебната система на Република Хърватия
започват с приемането на историческо решение за присъединяване към Европейския
съюз, като целта на всички съдебни реформи е да укрепи като независима,
безпристрастна, професионална и ефективна съдебната система и нейната
икономическа консолидация, както и да засили самостоятелността, независимостта и
отговорността на магистратите и служителите в съдебната система. Отбелязва се, че
постигането на тези цели зависи от редица различни политически, икономически и
социални обстоятелства. Съдебната реформа е непрекъснат процес на развитие и
обучение, който обвързва всички участници, от съдебните служители, адвокатите,
правните експерти, държавните служители до самите граждани, за да допринесат за
необходимите промени. Насоките, залегнали в Стратегия, отразяват всички предприети
дейности, а крайният им резултат трябва да отбележи завършването на исторически
период, който да постави здрави основи за бъдещето на Република Хърватия като
модерна европейска държава. Във връзка с установените слабости, е приета
Препоръка на Съвета от 13 юли 2018 година относно националната програма за
реформи на Хърватия за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата
за конвергенция на Хърватия за 2018 г.7, в която се препоръчва намаляване на
продължителността на съдебните производства и подобряване на комуникацията по
електронен път в съдилищата. В Националната програма за реформи на Хърватия за
2019 г.8 е предвидено да продължи процеса по модернизация и автоматизация на
работата на съдилищата, подобряване на функционирането на системата, ускоряване и
съкращаване на продължителността на съдебното производство, въвеждане на
електронен достъп. Предвижда се продължаването на дейностите, насочени към
наблюдение на решаването на т. нар. „стари висящи дела“ в съдилищата, като
наблюдението следва да се осъществява чрез инспектиране на създадената база данни
за стари случаи и контрол на изпълнението на плановете за действие на съда въз
основа на месечните отчети на председателите на съдилищата. Наблюдението на
динамиката на решаването на стари случаи се осигурява чрез осъществяване на надзор
от съдебната инспекция и провеждане на съвместни срещи със съдиите и
председателите на съдилища. Предвижда се анализиране на причините за
продължителността на съдебното производство с цел предприемане на мерки,
насочени към съкращаване на продължителността на съдебните производства
(промени в нормативната уредба в случай на установяване на обективни обстоятелства
за невъзможност за разглеждане на определени видове дела, които не зависят от
7

Официален вестник, № C 320/10.9.2018.

8

https://vlada.gov.hr/nacionalni-program-reformi-2019/25792
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дейността на съдията). По-специално, наблюдението на решаването на делата се
предвижда да бъде осигурено във връзка с подадените искания за защита на правото
на съдебен процес в разумен срок. Отчита се започналата процедура за изменение на
Гражданския процесуален кодекс, която цели ускоряване на производството.
Добра практика
Създаване на Съвет за мониторинг на изпълнението на Стратегията за
реформа в правосъдието
През 2006 г. е създаден Съветът за мониторинг на изпълнението на
Стратегията за реформа в правосъдието9. Институциите, представени в Съвета,
са независими и автономни, техните отношения са изградени на принципите
на координация и сътрудничество и са отговорни за стратегическото развитие
на съдебната система. От тях се изисква да доразвият собствените си
способности и капацитет и активно да участват в планирането, изпълнението и
анализа на реформите в своите области, т.е. да въведат методи за
стратегическо планиране във вътрешната си организация, така че да могат
успешно да играят своята роля в по-нататъшното развитие на съдебната
реформа.
Съгласно решение от 16 февруари 2012 г. членовете на Съвета са: министърът
на правосъдието, председателят на Върховния съд на Република Хърватия,
главният държавен прокурор на Република Хърватска, председателят на
хърватската Комисия за правосъдие, председателят на Държавния съдебен
съвет, председателят на Държавния прокурорски съвет, председателят на
Хърватската адвокатска колегия, председателят на Хърватската нотариална
камара, заместник-министърът на правосъдието, директорът на Съдебната
академия и главният секретар на Министерството на правосъдието. С
решение от 29 февруари 2016 г. за членове на Съвета са определени:
министърът на правосъдието, председателят на Върховния съд на Република
Хърватия, заместник министър-председателят на правителството на
Република Хърватия, главният държавен прокурор на Република Хърватска,
председателят на хърватската Комисия за правосъдие, председателят на
Държавния съдебен съвет, председателят на Държавния прокурорски съвет,
председателят на Хърватската адвокатска колегия, председателят на
Хърватската нотариална камара, заместник-министърът на правосъдието,
асистенти на министъра на правосъдието, генералният секретар на
Министерството на правосъдието, директорът на Съдебната академия.
Съветът заседава най-малко четири пъти годишно. Министърът на
правосъдието има инициатива в организирането на работата на Съвета, а
Съветът самостоятелно определя начина и динамиката на своята работа.
Организационното и техническо съдействие на Съвета се осигурява от

9

https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/ministarstvo-pravosudja-11355/reorganizacijapravosudnog-sustava/savjet-za-pracenje-provedbe-strategije-reforme-pravosudja/11395
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Министерството на правосъдието чрез Дирекцията за правосъдие.
Въпреки функционирането на Съвета, в изследване на Sciences Strasbourg
Consulting10 се сочи, че вместо да се разгледат различни алтернативи за
съдебната реформа, Хърватия избира да следва препоръките на Европейската
комисия, отправени въз основа на осъществявания от нея мониторинг в
няколко междинни доклада, за да оцени напредъка на реформата и да
направи предложения за подобрение. Тази мониторингова работа на ЕК се
оценява като допринасяща за бързината и всеобхватността на реформата.
C. Реформата на съдебната система в Северна Македония
Стратегията за реформа на съдебната система на Северна Македония, приета през
2004 г.11 има за цел изграждането на функционална и ефективна съдебна система,
основана на европейски правни стандарти. Реформата на съдебната система обхваща:
реформа на материалното право, реформа на процесуалното право и структурна
реформа. Структурната реформа обхваща отношенията между конкретните институции
в съдебната система, включително тяхната вътрешна организация и компетенции.
Материалноправната реформа, която е пряко свързана със съдържанието на
функциите на съдебната система, има за цел създаването на нова правна рамка в
съответствие с европейските и международните стандарти, нова система от правно
признати и защитени ценности, основани на човешките свободи и права и други
принципи на демократичното общество и върховенството на закона.
Реформата на съдебните процедури, която съдържа основните инструменти за
изпълнение на функциите на съдебната власт, има за цел бърз достъп до правосъдие,
своевременно и лесно упражняване на правата и интересите на гражданите и
юридическите лица, ефективен контрол на престъпността и процесуални гаранции за
защита на правата на човека чрез механизмите на съдебната система. Една от преките
последици от реформата следва да бъде повишаване на ефективността на съдебната
система и намаляване на броя на висящите дела.
Стратегията е изготвена от Министерството на правосъдието в съответствие със
заключенията на Правителството на Република Северна Македония, приети след
Съобщението за необходимостта от реформиране на съдебната система в Република
Македония през май 2004 г. Стратегията е обсъдена на няколко публични дебати и
кръгли маси, на които експерти и представители на съдебната власт са имали
възможност да изразят своите мнения, предложения и забележки, повечето от които
са включени в окончателния вариант на стратегия. Поради факта, че дългосрочният
процес на изпълнение изисква политически консенсус, стратегията е изпратена и на
политическите партии от опозицията. Стратегията описва краткосрочни - до две години,
средносрочни - три години, и дългосрочни мерки и действия, включени в Плана за
действие за нейното изпълнение. Министърът на правосъдието създава Консултативен
орган за съдебна реформа, съставен от представители на всички съответни съдебни
институции, за преразглеждане на стратегията и предоставяне на информация.
10

Sciences Strasbourg Consulting. Comparative study of the reforms of the judicial maps in Europe, 2012,
available at: https://rm.coe.int/comparative-study-of-the-reforms-of-the-judicial-maps-in-europe/168078c53a
11
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Стратегията включва мерки и дейности за реформиране на съдебната система
(укрепване на независимостта на съдебната власт; човешки ресурси и
представителство на обществеността в съдилищата на Република Северна Македония и
повишаване на ефективността на съда) и мерки и дейности за реформиране на
държавното обвинение.
Действащата в момента стратегия, която обхваща периода 2017 – 2022 г.12, предвижда
следните стратегически цели: (1) Независимост и безпристрастност; (2) Качество; (3)
Отговорност; (4) Ефективност; (5) Прозрачност и (6) Достъп до правосъдие.
Определянето на политиката за развитие и реформата на съдебната система в
Македония включва не само законодателна инициатива и изменение на действащото
законодателство, но и множество други дейности, като наблюдение на ситуацията в
отделните области, анализи, предприемане на конкретни мерки и действия.
Министерството на правосъдието играе ключова роля в реформата на съдебния сектор
и със своя експертен опит на техническо ниво участва в процеса на развитие и реформи
чрез по-голямата част от капацитета си. За последователното осъществяване на тази
компетентност е предвидено в министерството да се създаде организационна единица
за стратегическо развитие на съдебната власт, която да отговаря за събиране и
анализиране на данни, свързани с изпълнението на стратегията и координация със
съответните организационни звена от други съдебни институции, като тази
организационна единица има тристранна функция: постоянна дейност по събиране на
данни от други организационни единици за изготвяне на доклади и осигуряване на
стимули и професионална помощ за изпълнение на поставените цели; постоянна
дейност по организиране и подкрепа на целия процес и осигуряване на техническа и
експертна помощ на Съвета за съдебна реформа.
Съветът за съдебна реформа е консултативен орган на министъра на правосъдието,
който чрез своите експертни и аналитични становища и консултации допринася за
създаването на политики и изготвя актове от компетентността на министерството по
отношение на реформата в сектора на правосъдието. Съветът участва в подготовката на
стратегическите документи на министерството.
В Стратегията се предвижда, че за успешното прилагане на всички стратегически мерки
и дейности, обхванати от Стратегията, са необходими редица законодателни
изменения, както и приемането на редица нови нормативни актове. Според
Стратегията Министерството на правосъдието е отговорно за подготовката на цялото
законодателство, за което е необходимо да се ангажират местни експерти (външни и
служители на министерството) и международна експертна помощ. Ангажираните
специалисти трябва да подготвят и анализират насоките за промяна на
законодателството. За тази цел се предвижда Министерството на правосъдието да
формира работни групи в определени области, за които осигурява адекватни
бюджетни средства.
За да се наблюдава изпълнението на реформата в съдебната система, приета от
правителството на Република Северна Македония, се създава орган, ръководен от
министър-председателя на страната, в който участват министърът на правосъдието,
министърът на финансите и други представители на правителството, както и
12

https://rm.coe.int/strategy-for-reform-of-the-judicial-sector-for-the-period-2017-2022-wi/16808c4384.
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представители на други държавни органи. Съветът осъществява мониторинг на
изпълнението на Стратегията за реформа на съдебния сектор чрез показателите,
определени в Плана за действие.

Добра практика
Изготвяне на индекс на съдебната реформа за 2002 и 2003 година
Индексът на съдебната реформа (ИСР) е инструмент, разработен от
Централноевропейската и евроазиатска правна инициатива на Американската
асоциация на юристите (ABA/CEELI). Неговото предназначение е да бъде
използван за оценка на определени фактори, които имат важно значение за
съдебната реформа в страните с развиваща се демокрация.
Индексът обхваща набор от 30 факторите, които допринасят за изграждането
на отговорна, ефективна и независима съдебна власт. Конкретните фактори са
предмет на качествена оценка, като след анализ на всеки фактор се дава една
от следните три стойности: положителна, неутрална или отрицателна. Тези
стойности показват единствено съотношението между съответната
характеристика и съдебната система на конкретната страна. Там, където
характеристиката е във висока степен валидна за действителността в страната,
тя получава „положителна“ оценка. Ако характеристиката въобще не отговаря
на условията в тази страна, се дава „отрицателна“ оценка. Ако условията в
страната съответстват на характеристиката в някои, но не във всички насоки,
оценката е „неутрална“.
При следващ доклад по Индекса за съдебна реформа за всеки фактор отново
се определя корелационна стойност – положителна, неутрална или
отрицателна. Наред с това в докладите за втората и всяка следваща оценка се
посочва промяната в съотношението или тенденцията в периода след
предходната оценка - ↑ (възходяща тенденция, подобрение); ↓ (низходяща
тенденция; отстъпление); и ↔ (без промяна; ограничено или нулево
отражение).
Индекс на съдебната реформа в Северна Македония, 2002 и 2003 година
Фактор на Индекса на съдебната реформа
I. Качество, образование и многостранност
Фактор 1
Квалификация и подготовка на
съдиите
Фактор 2
Процес
на
подбор/назначаване
Фактор 3
Продължаващо
правно
обучение
Фактор 4
Представителство по
малцинства и пол
II. Съдебни правомощия
Фактор 5
Съдебен преглед на

Корелация
2002

Корелация
2003

Тенденция

Отрицателна

Отрицателна



Неутрална

Неутрална



Положителна

Неутрална



Отрицателна

Отрицателна



Положителна

Положителна
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законодателството
Фактор 6
Съдебен контрол на
административната практика
Фактор 7
Компетентност на съдилищата
по въпросите на гражданските
свободи
Фактор 8
Система за преглед и
обжалване
Фактор 9
Неуважение към съда /
Призоваване / Изпълнение на
съдебните актове
III. Финансово обезпечаване
Фактор 10
Участие в определянето на
бюджета
Фактор 11
Адекватност
на
възнагражденията в съдебната
система
Фактор 12
Съдебни сгради
Фактор 13
Сигурност в съдебната система
IV. Организационни гаранции
Фактор 14
Несменяемост
Фактор 15
Обективни
критерии
за
повишаване в длъжност в
съдебната система
Фактор 16
Съдебен
имунитет
за
действия,
извършени
в
служебно качество
Фактор 17
Отстраняване от длъжност и
дисциплинарна отговорност
на съдиите
Фактор 18
Разпределяне на делата
Фактор 19
Сдружения на съдии
V. Отговорност и прозрачност
Фактор 20
Съдебни
решения
и
неправомерно влияние
Фактор 21
Етичен кодекс
Фактор 22
Процедура за разглеждане на
жалби
във
връзка
с
поведението на съдиите
Фактор 23
Достъп на обществеността и
медиите
до
съдопроизводството
Фактор 24
Публикуване на съдебните
решения
Фактор 25
Поддържане на архив от
съдебните заседания
VI. Ефективност
Фактор 26
Помощен
персонал
в
съдилищата
Фактор 27
Съдебни длъжности

Неутрална

Неутрална



Неутрална

Неутрална



Положителна

Положителна



Отрицателна

Отрицателна



Отрицателна

Неутрална



Отрицателна

Отрицателна



Отрицателна Неутрална
Положителна Неутрална




Положителна
Неутрална

Положителна
Неутрална




Неутрална

Неутрална



Неутрална

Неутрална



Отрицателна
Положителна

Неутрална
Положителна




Отрицателна

Отрицателна



Отрицателна
Неутрална

Отрицателна
Неутрална




Неутрална

Неутрална



Отрицателна

Неутрална



Отрицателна

Неутрална



Неутрална

Неутрална



Неутрална

Неутрална
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Фактор 28

Фактор 29
Фактор 30

Системи за образуване и Отрицателна
проследяване движението на
делата
Компютри и офис оборудване Неутрална

Отрицателна



Неутрална



Разпространение
и Отрицателна
каталогизиране
на
действащото законодателство

Неутрална



Източник: American Bar Association and Central European and Eurasian Law Initiative.
JUDICIAL REFORM INDEX FOR MACEDONIA, November 2003, VOLUME II, ISBN: 1-59031389-5.

D. Реформата на съдебната система в Украйна
Кратко представяне
В стратегията за развитие на съдебната система на Украйна в периода 2015 – 2020 г. са
предвидени няколко основни насоки на развитие: (1) независимост и прозрачност на
съдебната власт; (2) увеличаване на професионализма; (3) отчетност и (4) електронно
правосъдие. В Стратегията се предвиждат конкретните действия в отделните области
на изпълнение, определят се отговорните органи и средствата за проверка. Като
стратегически въпроси са включени: укрепване на самостоятелността и независимостта
на съдиите и съдебната власт; увеличаване на финансирането и подобряване на
ефективността на използване на ресурси; възстановяване на общественото доверие;
стимулиране на професионализма и върховите постижения в работата; придържане
към принципите за почтеност в правораздаването; достъп до правосъдие и използване
на иновативни технологии и подобряване на съдебния процес.

Добра практика
Инструмент за мониторинг на информацията и отчитането
Инструментът за мониторинг на информацията и отчитането (The Information
and Reporting Monitoring Tool) е разработен през 2017 г. в рамките на проект
със заглавие: Подкрепа на реформите в сектора на правосъдието в Украйна,
финансиран от ЕК.
В хода на изпълнение на този проект е установена липсата на последователен
и ефективен механизъм за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на
съдебната система на Украйна и плана за действие. Инструментът за
мониторинг на информацията и отчитането е една от мерките, които са
разработени за преодоляване на този дефицит.
Инструментът представлява сложносъставен индекс, които оценява напредъка
в изпълнение на плана за действие чрез анализ на изпълнението на
предвидените мерки. Инструментът е разработен в среда на Excel и се
захранва от данни, събирани чрез системата за мониторинг. Той генерира
справки, таблици и графики, които позволяват да се отчете напредъка и
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изоставането в изпълнението.
На графика 1 е илюстриран постигнатия напредък през 2016 г. В резултат от
натрупано забавяне през предходни години стартовата стойност на индекса е
39,3%, докато по план е трябвало да бъде 50,9%. В резултат от изпълнението
през годината е постигнато равнище на приключване на работата по
Стратегията и плана в размер на 74,2%, вместо 89,2%. По този начин
отклонението между планираното и постигнатото, изчислено като отстояние
между планираните и постигнатите стойности в началото и края на 2016 г. се е
увеличило от 11,6 на 15,1 пр. п.
Графика 1. Съпоставка между целеви и постигнати стойности в изпълнение
на плана за действие през 2016 г.

Забележка: Синята линия индикира планираното, а червената линия постигнатото
изпълнение.
Източник: Svanidze E. Support to Justice Sector Reforms in Ukraine.
EuropeAid/134175/L/ACT/UA No 2013/328-160, November 2017. FINAL REPORT On
Strategic Planning and Policy Framework Assignments carried out in January-November
2017.

E.

Реформата на съдебната система в Албания

Кратко представяне
В проекта на Стратегия за реформа на съдебната система на Албания, изготвена през
2015 г.13, се посочва, че основната цел на реформата е създаването на система на
правосъдие, която да е надеждна, справедлива, независима, професионална и
ориентирана към услугите, отворена, отговорна и ефективна; която ще се ползва с
13

https://www.euralius.eu/images/Justice-Reform/Strategy-on-Justice-System-Reform_24-07-2015.pdf.

28

доверието на обществеността, ще подкрепи устойчивото социално-икономическо
развитие на страната и ще даде възможност за нейната интеграция в европейското
семейство. За постигане на тази цел, са набелязани следните специфични цели: (1)
независимост от всякакво влияние; (2) безпристрастност; (3) отговорност и изпълнение
на задълженията с висок морален и професионален интегритет на всички структурни
нива; (4) ефективност и професионализъм; (5) достоверност, прозрачност и достъпност
за обществеността и (6) сътрудничество на институционално ниво при упражняване на
правомощия за вземане на решения за назначаване на висши служители в системата.
Реформата в правосъдната система е замислена въз основа на 7 основни стълба, които
заедно включват в пълнота съдебната дейност в страната: (1) Съдебната система
съгласно Конституцията, (2) Съдебна власт, (3) Наказателно право, (4) Юридическо
образование и правно обучение, (5) Правни услуги и свободни професии, (6) Мерки в
борбата с корупцията и (7) Финансиране и инфраструктурна подкрепа за системата.
Тези 7 стълба са и основните компоненти на аналитичния документ „Анализ на
правосъдната система в Албания ”. Предвижда се документът да бъде подложен на
прозрачен процес на консултации с ангажирани граждани, с участниците в системата,
групи по интереси и гражданското общество, като винаги се фокусира върху основната
цел за създаване на правосъдна система, която е надеждна, справедлива, независима,
професионална и ориентирани към отворени, отговорни и ефективни услуги, които се
ползват с доверието на обществеността, подкрепят устойчивото социалноикономическо развитие на страната и позволяват нейната интеграция в европейското
семейство.
Последната част от Стратегията съдържа кратка уредба на мониторинг на
изпълнението. Отбелязва се, че Стратегията за реформа в правосъдието представлява
рамков документ, който ще се спазва при всякакви политически обстоятелства от
всички парламентарни политически сили, независимо от противоречията между тях
или всички други въпроси. Документът е изготвен въз основа на убеждението, че
правосъдието е най-висше задължение, което имат политиците към гражданите.
Изпълнението на целите, определени в Стратегията за реформа в правосъдието,
прилагането и мониторинга на плана за действие в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен план представляват правно задължение за институциите, участващи в
него. Предвидено е Министерският съвет периодично да докладва пред Асамблеята
във връзка с финансовите средства за задълженията за периодично изпълнение на
плана за действие. Като приложения към Стратегията са изготвени План за действие
(конкретни правни, институционални и административни мерки, изпълнение, срокове,
финансово въздействие, мониторинг / изпълнение) и законодателни мерки (конкретни
закони, в които трябва да се интервенира, аргументи, подходящи алтернативи и т.н.).
Част втора на приетата Стратегия за правосъдие за периода 2017-2020 г.14 е посветена
на методологията на мониторинга. В изпълнение на заповед на премиера № 166 от
5.10.2017 г. „Относно одобрението на структурата и организацията на Министерството
на правосъдието“, Министерството на правосъдието създава Отдел за мониторинг,
приоритетно прилагане и статистика в Дирекцията по политики и стратегии в областта
на правосъдието. Дирекцията за политики и стратегии в областта на правосъдието
14

http://drejtesia.gov.al/plani-i-veprimit-te-strategjise-ndersektoriale-te-drejtesise/
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отговаря за процеса на мониторинг и осъществява координацията с всички отговорни
институции и изготвя мониторингов доклад. Всяка институция докладва за напредъка в
изпълнение на определените й дейности, за разпределения бюджет, за възникналите
проблеми и за цялостната оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията.
Наблюдението на изпълнението на дейностите в рамките на мониторинговия процес
се осъществява въз основа на обективни данни. Осъществява се проверка на
предоставените данни, за да се гарантира тяхната точност, а статистическата обработка
се извършва чрез кодиране на отговорите. Изготвеният мониторингов доклад служи за
оценка на напредъка в изпълнението на Стратегията за двугодишен период чрез
анализ и сравняване на изпълнението на Плана за действие съответно за 2017 и 2018 г.
След изготвяне на проектодоклада, Министерството на правосъдието, в подкрепа на
процеса на мониторинг, изпраща документа за консултация на докладващите
институции, гражданското общество и публикува проекта на официалната интернет
страница на Министерството на правосъдието. В края на процеса на консултации
Министерството на правосъдието отразява съответните коментари / предложения по
проекта за мониторингов доклад, преди да бъде одобрен от Механизма за
институционален мониторинг. В рамките на прилагането на стратегията периодично се
изготвят мониторингови доклади. За да се наблюдават постиженията, напредъкът и
предизвикателствата за постигане на целите на Стратегията, чрез точките за контакт се
предоставя информация от всяка отговорна институция относно изпълнението £.

Добра практика 1
Изготвяне на мониторингов доклад
За отчитане изпълнението на плана за действие на Стратегията за правосъдие
2017-2020 г. текущо се разработват мониторингови доклади. За пример е
използван третия мониторингов доклад, който обхваща постигнатия напредък
през периода от 1 януари до 30 септември 2018 г.
Докладът се състои от следните раздели:
I. РЕЗЮМЕ
II. МЕТОДИКА НА МОНИТОРИНГА
III. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ
IV. НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ЦЕЛИ
V. ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
VI. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕГЛЕД НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
VIII. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
В резюмето е дадена обобщена картина за мерките (наричани поддейности),
които са изпълнени или са в процес на изпълнение през периода и мерките,
чието прилагане все още не е започнало през отчетния период от 1 януари до
30 септември 2018 г. (вж. фигура 1).
30

Фигура 1. Статус на изпълнение на мерките

В раздела за финансовото изпълнение е представена обобщената сума, която е
изразходвана от всички институции във връзка с изпълнение на Стратегията.
В раздел IV. Напредък на изпълнението по цели е представен анализ на
изпълнението по всичките 8 цели
Раздел V. ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
дискутира основните мерки, които са били изпълнени заедно с конкретна
количествена информация като приети нормативни актове, брой назначени
лица, брой обучени лица и т.н.
В раздел VI. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕГЛЕД НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА са изведени основните проблемни области, в които не е
постигнат напредък според очакваното.
В последните два раздела е поставен акцент върху основните проблеми на
изпълнението на Стратегията, както и проблеми на самия мониторинг като
отговорност на държавните институции, необходимост от разработване на нов
план за действие, възможности за проверка на получаваната информация и
други.
Източник: Ministry of Justice, Republic of Albania. MONITORING REPORT JANUARY –
SEPTEMBER 2018. CROSS-SECTOR JUSTICE STRATEGY 2017-2020, 2018.
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Добра практика 2
Регламентиране на дейността по мониторинг
През март 2019 г. Министерството на правосъдието в сътрудничество с
проекта EURALIUS изготвя проект на Вътрешен правилник на Комитета за
мониторинг на стратегията и Вътрешен правилник за работата на работната
група по стратегията за правосъдие. Правилникът уточнява, че
институционалните отговорности за мониторинг на изпълнението на
Стратегията се координират от работна група по Стратегията за правосъдие.
В правилника се предвижда да се запази и разшири тази работна група,
която да включва представители от всички институции, представени в
Комитета за мониторинг, и да бъде отговорна за наблюдението на
оперативно ниво. Този орган ще се състои от “активни изпълнители“ на
институциите и следва да отговаря за събирането на информация относно
изпълнението на плана за действие. Трябва да се свиква най-малко веднъж
на всеки три месеца. Предложени са два доклада за по-нататъшно
разработване: доклади за напредъка по плана за действие, които да се
представят веднъж на всеки шест месеца и годишно; и мониторингови
доклади за напредъка спрямо целите по показателите, които да се изготвят
на годишна основа.
Източник: The EU funded project EURALIUS - CONSOLIDATION OF THE JUSTICE SYSTEM IN
ALBANIA, The project is implemented by a Consortium composed of the German
Foundation for International Legal Cooperation (IRZ) as Lead Partner.
https://www.euralius.eu/index.php/en/about-us2
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II.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКРЕТЕН ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Настоящата част съдържа конкретен опит и добри практики за мониторинг и оценка на
проекти, а именно:


Мониторинг на проект на Агенцията по кадастър



Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на
провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното
финансиране. Разработване и внедряване на система за планиране,
изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства,
предназначени за работа с хората с увреждания



Укрепване на административния капацитет за мониторинг и оценка на
Стратегията за модернизиране на държавната администрация и на Плана за
нейното изпълнение.

1. Проект „Мониторинг на проект на Агенцията по кадастър“
През май 2004 г. Агенцията по кадастър (АК) чрез звеното си за изпълнение на проекта
(ЗИП) обяви конкурс за избор на консултант за мониторинг и оценка на изпълняван
проект от Агенцията. Проектът е финансиран със заем на Световната банка под код
LOAN NO. 46190 – BUL. След успешно проведена процедура в началото на ноември
2004 г. се подписва договор за консултантски услуги с консорциум в състав Клуб
„Икономика 2000“ и Urban Institute, USA. Срокът на договора е една година. В процеса
на изпълнение срокът на договора е продължен с половин година.
Проектът за създаване и развитие на кадастъра и имотния регистър в България започва
през 2001 г. Целта му е създаване на интегрирана информационна система на
кадастъра и имотния регистър, което ще доведе до ефективен пазар на недвижими
имоти и добре функциониращ механизъм за неговата поддръжка и промяна в система
за регистрация. Прилагането на международни практики изисква регистрация,
базирана на собствеността, различна от настоящата система, базирана на личността.
Завършването на проекта ще увеличи правната сигурност и ще улесни, ускори и намали
разходите за сделки с недвижими имоти. Проектът се изпълнява от Агенцията по
кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от
Министерството на правосъдието. Проектът е подкрепен от Световната банка.
Основният резултат от изпълнението на проекта се очаква да е систематизирана и ясна
информационна система за недвижими имоти и едновременен достъп до данните от
всички участващи институции. Данните за имотната регистрация и записите за
недвижими имоти, които към момента се поддържа и предоставят от няколко
различни институции, ще бъдат комбинирани на едно място. Това ще позволи бърз и
лесен достъп до информацията, необходима за всички физически и юридически лица,
които желаят да сключват сделки с недвижими имоти, и ще спестят време и ресурси.
Основната цел на консултанта е да създаде и приложи система за мониторинг и оценка
на изпълнението на проекта, финансиран със заем на Световната банка, която да
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позволи осъществяване на управленски намеси за постигане на целите за развитие на
пазара на земя и недвижими имоти.
Успехът на проекта, изпълняван от Агенцията по кадастър следва да бъде оценен чрез:
а) увеличението на: териториите, които са били цифровизирани и проверени (договори
C6); териториите, които са обхванати от кадастралното картографиране (договори C7);
броя на техническите услуги, предоставяни от кадастралните служби; б) увеличението
на предварителните партиди; въвеждане и поддържане на данните в
информационната система; броят на ползваните услуги въз основа на данни в
одобрените кадастрални карти и информационната система; броят на транзакциите,
увеличаването на използването на кредитни улеснения, намаляването на броя на
съдебните споровете и по-голямото обществено приемане и по-широката обществена
приемливост и разбиране на системата и сигурността, която тя осигурява.
Според заданието задачите на Консултанта са да:
1. внесе в Агенцията по кадастър встъпителен доклад не по-късно от 6 седмици след
подписването на договора, който следва да представи методология за събиране на
данни, съгласувана от АК;
2. анализира, препоръчва подобрения на методологията и променя (ако е необходимо)
договорения формат на докладване в координация с Агенцията по кадастър и със
Звеното за изпълнение на проекта.
3. обучи по един служител във всяка от 28-те служби по кадастър (СК) как да попълват
отчетните справки.
4. осигурява своевременно разясняване и предоставяне на отчетни форми за
мониторинг и оценка на службите по кадастър, така че тримесечните отчети да могат
да бъдат изготвяни от служителите на кадастъра и след това да се връщат за анализ от
консултанта; формулярите на докладите трябва да бъдат върнати от службите по
кадастъра в рамките на две седмици преди приключване на тримесечието и
консултантът е отговорен за своевременното попълване и връщане на декларациите;
5. изготвя статистически справки по формат, съгласуван с АК и ЗИП;
6. изготвя тримесечни обобщаващи доклади, анализи и препоръки въз основа на
постигнатите резултати от изпълнение на проекта;
7. извършва редовни посещения в службите по кадастър (най-малко 7 на тримесечие),
за да провери данните, предоставени от тях.
Добри практики при изпълнение на проекта
Във Встъпителния доклад е представен цялостен план за извършване на мониторинга
на проекта, който включва следните елементи:


График на основните дейности по мониторинг, график на подготовката и
предаването на тримесечните доклади и времеви график на посещения на
Службите по кадастър – вж. Таблица 1, и Таблица 2, Таблица 3



Разпределение на задачите по членове на работния екип



Комуникацията и координацията с АК и СК



Справка за напредъка на проекта – вж. Таблица 4.
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Таблица 1: Актуализиран времеви график на дейностите по проекта
Дейност

Месец след подписването на договора
1ви

2ри

3ти

4ти

5ти

6ти

7ми

8ми

9ти

10ти 11ти 12ти

13ти

ЗАДАЧА 1
I. ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА
П.1. Оперативно управление
П.2. Мобилизиране на екипа.
Създаване на работни контакти с
Клиента. Събиране и получаване
на документация и информация
свързана с изпълнението на
проекта.
П.3. Създаване на контакти с
Директорите на Службите по
кадастър и определяне на
служители, които ще попълват
тримесечните отчетни форми в
рамките на проекта.
П.4.
Модифициране
и
подобряване на инструментите за
събиране
на
данни
и
индикаторите за оценка
П.5. Подготовка и предаване на
Встъпителен доклад
П.6. Мобилизиране на мрежата от
35

Месец след подписването на договора

Дейност
местни сътрудници
"Икономика 2000”

1ви
на

2ри

3ти

4ти

5ти

6ти

7ми

8ми

9ти

10ти 11ти 12ти

13ти

Клуб

П.7. Подготовка на обучението на
служителите от Службите по
кадастър
П.8. Обучение на служителите от
Службите по кадастър
П.9. Подготовка на софтуер за
обработка на данните за нуждите
на проекта и зареждането му в
Интернет.
Поддръжка
на
софтуера.
II.
ФАЗА
НА
ФАКТИЧЕСКИ
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
ЗАДАЧА 2
A. Първи цикъл на събиране на
данни и отчитане
A.1. Попълване на тримесечните
отчетни форми от служителите на
Службите по кадастър.
A.2. Обобщаване на тримесечните
отчетни
форми,
анализ
и
разработване на тримесечните
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Дейност

Месец след подписването на договора
1ви

2ри

3ти

4ти

5ти

6ти

7ми

8ми

9ти

10ти 11ти 12ти

13ти

доклади
A.3. Посещения в 9 Служби по
кадастър
A.4. Подготовка на ръководство за
служителите от Службите по
кадастър за онлайн попълване на
тримесечни отчетни форми
A.5. Обучение на служителите от
Службите по кадастър за онлайн
попълване
на
тримесечните
отчетни форми
ЗАДАЧА 3
Б. Втори цикъл на събиране на
данни и отчитане
Б.1. Попълване на тримесечните
отчетни форми от служителите в
Службите по кадастър.
Б.2. Обобщаване на тримесечните
отчетни
форми,
анализ
и
разработване на тримесечните
доклади
Б.3. Посещения в 9 Служби по
кадастър

37

Дейност

Месец след подписването на договора
1ви

2ри

3ти

4ти

5ти

6ти

7ми

8ми

9ти

10ти 11ти 12ти

13ти

ЗАДАЧА 4
В. Трети цикъл на събиране на
данни и отчитане
В.1. Попълване на тримесечните
отчетни форми от служителите в
Службите по кадастър.
В.2. Обобщаване на тримесечните
отчетни
форми,
анализ
и
разработване на тримесечните
доклади
В.3. Посещения в 10 Служби по
кадастър
ЗАДАЧА 5
Г. Четвърти цикъл на събиране
на данни и отчитане
Г.1. Попълване на тримесечните
отчетни форми от служителите в
Службите по кадастър
Г.2. Обобщаване на тримесечните
отчетни
форми,
анализ
и
разработване на тримесечните
доклади
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Таблица 2: Подготовка и предаване на докладите
Доклади

Дата

1. Встъпителен доклад

Да бъде предаден до 6 седмици след подписването на договора

2. Тримесечни доклади

-

1ви тримесечен доклад – да бъде предаден 1 месец след края
на 1во тримесечие;

-

2ри тримесечен доклад – да бъде предаден 1 месец след края
на 2ро тримесечие;

-

3ти тримесечен доклад – да бъде предаден 1 месец след края
на 3то тримесечие;

-

4ти тримесечен доклад – да бъде предаден 1 месец след края
на 4то тримесечие.

Таблица 3: Времеви график на посещенията на Службите по кадастър
Тримесечия

Посещения по места

1во тримесечие, 11.04-01.05.

-

2ро тримесечие, 02.05-04.05.

София, София – област, Стара Загора, Хасково, Кърджали,
Смолян, Враца, Монтана, Видин

3то тримесечие, 05.05-07.05.

Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен,
Пловдив, Пазарджик

4то тримесечие, 08.05-10.05.

Благоевград, Кюстендил, Перник, Ловеч, Велико Търново,
Габрово, Плевен, Русе, Разград, Силистра

Напредъкът по изпълнението на проекта се осъществява с използването матрица,
представена в Таблица 4. Означението на колоните в матрицата е следното:
1. Съдържание на въпроса
2. Задава се към АК/СК
3. Произтича от компонента на проекта (A-D)
4. Формулира се в: (П) първа карта / (В) всяко тримесечие
5. Отговор на въпроса – с абсолютна величина (А) или с качествена оценка (К) по
степенна скала: (М-мн.добра, Д-добра, У-удовлетворителна, Л- лоша; О-липсва
дейност)
6. Общо изпълнени
7. Текущо изпълнявани
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Таблица 4: Справка за напредъка на проекта
1


















обща площ на страната
обща площ на урбанизираната територия;
посочете наименованията на СК и съдебния район от
областта, за който е възложено цялостно изработване
на КК и КР;
Състояние на пилотните обекти (фаза, на която се
намира изпълнението на проекта)
o Балчик
o Самоков
o Дупница
o Асеновград
Брой променени процедури въз основа на опита от
пилотните обекти
Общ брой на възложени договори от АК за
изработване на КК и КР – С7;
обща площ, обхваната във възложените договори по
С7;
Общ брой на договорите, възложени от АК за
оцифряване С6
Обща площ, обхваната във възложените договори по
С6
Общ брой на възложените договори за контрол на
кадастралните дейности – С10
Обща площ на обектите по С10
Общ брой на съдебните райони, за които е създадена и
се създава ГММП
Други дейности, свързани със създаване на КК и КР,
финансирани от заема - посочете

мерна
2
3
4
единица
Общи количествени данни
кв.км
АК
А
кв.км
П
П

бр.
бр.
кв.км.

5

6

7

8

А
А
Опис

П

А

П

К

П

А

П
П
П
П

А
А
А
А

П
П

А
А

П

А

бр.
кв.км.

кв.км
Описание
с
количествени и/или
качествени
величини
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1
Обновяване на сградния фонд на АК:
 Обща стойност на СМР
 Брой възложени, но неприключили договори за
ремонт;
 Оценка за качеството на приключилите ремонти
Сумарна стойност на обновеното и новозакупеното оборудване
в АК:
 Геодезическа техника – вид и бр.
 Транспорт – бр.
 Компютри – бр.
 Други
Оценка на придобит в рамките на проекта софтуер в АК:
Ползва ли се специализиран софтуер– за (“да”, “не”):
 водене на деловодство,
 счетоводство,
 регистрация и контрол на договори
 друг (посочете какъв)
Ползва ли се специализиран софтуер за управление на
проекта?
Оценете качеството на ползвания софтуер за:
 водене на деловодство,
 счетоводство,
 регистрация и контрол на договори
 друг (посочете какъв)
Използвани временни решения за поддържане на данните на
готовите Кадастрални карти и Кадастрални регистри - КККР
o Имена на ползваните системи;
o Броя от всяка;
o Използваната система задоволява ли нуждите на
СК?
o Възможности на ползваните системи по отношение
на (“има” или “няма”):
 Наличие на санкциониран достъп;

мерна
единица

2

3

5

АК

А

П
П
П

К
А
К

АК

А

П

А

АК

А

П

хил. лв.

хил. лв.

4

6

7

8

К

К
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1

мерна
единица

2

3

4

5

6

7

8



наличие на защита на данните от неволно
унищожаване;
 наличие на защита на данните от
умишлено унищожаване;
 СК да предоставят на АК данните от
завършените райони
 Поддържа ли се актуално съдържание на
КККР
Съхранява ли се историята на промените в КККР?
(да/не)

Етап на изпълнение на проекта по създаване на
Информационна система на кадастъра в АК
(напр.:

приемане на задание за разработване на
ИС за кадастър

провеждане на тръжна процедура за
избор на разработваща фирма

внедряване и тестване

практическо използване)
 Очакван срок за изпълнение на проекта по създаване
на Информационна система на кадастъра в АК
 Степен на готовност на техническата инфраструктура за
реализация на проекта ИС на КККР и връзка с ИС на
Имотния регистър – (много висока, висока, средна,
ниска, липса на готовност)
Материална база в СК:
 Ремонти в СК
 Оценка за качеството;
 Има ли неприключени дейности?
Оборудване в СК:
 Геодезическа техника – вид и брой
 Транспорт – вид и брой
 Компютри
 Специализиран софтуер - деловодство, следене

АК, СК
СК

СК

А

В

А

В

К

А
А
А
К

42

1
развитието на договори и др.
Достъп на АК до данните на СК от деловодството,
етапите на договорите и др.
 Използвани временни решения за поддържане и
прилагане на данните на готовите КККР
o Имена на ползваните системи;
o Броя от всяка;
o Задоволяват ли се нуждите на СК с
използваната система.
o Възможности на ползваните системи по
отношение на:
 Санкциониран достъп;
 Защита на данните от неволно
унищожаване;
 Защита на данните от умишлено
унищожаване;
 Предоставяне на данните от
завършените райони в АК и
ползването им там;
 Поддържане на актуално съдържание
на КККР;
 Съхраняване на историята на
промените.
 Достъп на СК до софтуера на АК за развитието на
проекта, ако има такъв;
 Други.
Обучение на персонала от АК:
Тема
на
обучение:……………………………………………
………………………………………………………………………
- ръководители
 брой инженери
 техници
 Брой информационни специалисти
 Брой други специалисти

мерна
единица

2

3

4

5

6

7

8

К



AK

Д
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1

Тема
на
обучение:…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………..
- ръководители
 брой инженери
 техници
 Брой информационни специалисти
 Брой други специалисти
и т.н.
Обучение на състави от СК:
Тема
на
обучение:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
- ръководители
 брой инженери
 техници
 Брой информационни специалисти
 Брой други специалисти

мерна
единица

2

СК

3

4

5

6

7

8

Д

Тема
на
обучение:…………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………..
- ръководители
 брой инженери
 техници
 Брой информационни специалисти
 Брой други специалисти
и т.н.
Развитие на дейностите по създаване на кадастъра
Брой на договорите за ГММП в съответствие със ЗКИР
СК
С
В
А
Площ на обектите за създаване на ГММП в съответствие със
СК
С
В
А
ЗКИР
Брой на договорите за ГММП неприключили в срок
СК
С
В
А, причини, санкции
Брой на землищата, за които е/се изработва кадастър по ЗКИР
СК
С
В
А

х
х

х
х

х
х

х

х

х
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1
(С7)
Площ на землищата, за които е/се изработва кадастър по ЗКИР
(С7)
Брой на землищата, за които не е изпълнена процедурата по
чл.37, ал.1 на ЗКИР
Брой на землищата, за които не е изпълнена процедурата по
чл.41, ал.3 на ЗКИР
Брой на землищата, за които не са изпълнени процедурите по
чл.40 на Наредба 14:
по ал.1;
по ал.2;
по ал.3;
по ал.5.
Брой на открити производства по чл.41, ал1 на Наредба 14.
Брой на землищата, за които не са спазени сроковете за
изработване на кадастър по ЗКИР (С7)
Брой на съдебните райони с цялостно покритие с одобрени КК
и КР
Площ на съдебните райони с одобрени КК и КР
Брой на одобрените КК и КР , за които не е изпълнена
процедурата по чл.49, ал.3 на ЗКИР
Брой на съдебните райони в областта, за които е издадена
заповед по чл. 73 на ЗКИР
Брой на съдебните райони, за които СК изпълняват
поддържането на КККР в реално време?
Основни проблеми, които се срещат при тази поддръжка? –
технически (опишете) …..
организационни (опишете) ….
материални (опишете) …….
кадрови (опишете) …..
други (опишете) ……….
Достатъчен ли е потенциалът на СК за поддържане на
информацията от КККР? – дайте Вашата оценка:
да,

мерна
единица
кв.км.

2

3

4

5

6

7

8

СК

С

В

А

х

х

х

СК

С

В

А, причини

х

х

х

СК

С

В

А, причини

х

х

х

СК

С

В

А, причини

СК, АК
СК

С
С

В
В

А
А, причини, санкции

х

х

х

СК

С

В

А

х

х

х

СК
СК

С
С

В
В

А
А, причини

х
х

х
х

х
х

СК

С

В

А

СК

С

В

А

СК

С

В

Описание

СК

С

В

К
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1
не,
горе-долу,
не мога да преценя
Ако потенциалът не е достатъчен:
- предвиждат ли се мерки за решаването на въпроса?
- Какви мерки се предвиждат?
Брой на обменените единици информация между СК и СВ след
издаване на заповедта по чл. 73, ал.1 на ЗКИР.

Брой на КК и КР изработвани в съответствие с чл.35а на ЗКИР
Брой на землищата, за които е/се оцифряват наличните
кадастрални планове (С6)
Площ на землищата, за които е/се оцифряват наличните
кадастрални планове (С6)
Брой на землищата, за които не са спазени сроковете за
оцифряване на наличните кадастрални планове по (С6)
Оценка на външната консултантска помощ

Препоръки за подобряване на ефективността на
работата на консултантите?
Проектът за покриването на територията на РБ с
КККР изпълнява ли се съгласно дългосрочната
програма? (“да”/ “не”)
Има ли разработена годишна програма за 2004
г.?
Ако не, каква е причината да не е разработена?
Ако да, приложете програмата с отчети за
изпълнението й?
Посочете кои елементи на програмата за 2004 г.
се изпълняват ?

мерна
единица

2

3

АК/СК

имоти –
обект на
кадастъ
ра

4

5

В

описание

6

7

8

СК

С

В

А

СК
СК

С
С

В
В

А
А

х
х

х
х

х
х

СК

С

В

А

х

х

х

СК

С

В

А, причини, санкции

АК/СК

Д

П

Д

В

К,
Опис
възприети
концепции
предложения
Описание

Планиране
АК

В

Описание

АК

П

Описание

АК
АК

П

Описание

АК

на
и

АК
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1

мерна
единица

2

3

Посочете кои елементи на програмата за 2004 г.
не се изпълняват ?
Кои са причините за това неизпълнение?
Осигуряват ли се своевременно финансови
средства за изпълнение на проекта за създаване
на КККР на РБ?
Планира ли се финансирането за съответната
година?
Ако не:
- От кого зависи?
- Правят ли се постъпки за промяна на положението?
- Очаква ли се подобряване на положението?
Компонент А на проекта:
Общ размер на усвоените средства до сега
и дял спрямо планираните общо средства за
компонентата
Посочете основни проблеми, свързани с
финансирането и усвояването на средства по
компонентата

4

5

П

Описание

П

Описание

АК

П

Описание

АК

П

Описание

Финансова среда
АК

6

7

8

АК

Компонент Б на проекта:
Общ размер на усвоените средства до сега
и дял спрямо планираните общо средства за
компонентата
Посочете основни проблеми, свързани с
финансирането и усвояването на средства по
компонентата
Компонент В на проекта:
Общ размер на усвоените средства до сега
и дял спрямо планираните общо средства за
компонентата
Посочете основни проблеми, свързани с
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1

мерна
единица

2

3

4

5

6

7

8

финансирането и усвояването на средства по
компонентата
Компонент Г на проекта:
Общ размер на усвоените средства до сега
и дял спрямо планираните общо средства за
компонентата
Посочете основни проблеми, свързани с
финансирането и усвояването на средства по
компонентата
Институционална среда
Външна
Посочете проблеми в нормативната база, които пречат на
изпълнението на проекта?
Как бихте оценили взаимодействието на АК с:
МП
МЗГ
МФ
МВР
Посочете кои са основните проблеми на
взаимодействието с:
МП
МЗГ
МФ
МВР
ОТС
Как бихте оценили взаимодействието на СК със:
СВ
ОТС
Регионална служба “Земеделие и гори”
Вътрешна
Спазват ли са процедурите предвидени по закон
за създаване на КККР и ИР (“да”/ “не”)
Ако не :

АК

П

Описание

АК

В

К

АК

В

Описание

В

К

АК

В

Описание

АК

В

Описание

СК

С
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1
-

мерна
единица

2

3

4

5

6

7

8

Какви са причините?
Какви мерки се предприемат за преодоляването им?
От кого зависи преодоляването им?
Кога се очаква процедурите да започнат да се
спазват?

Брой на проведените търгове за възлагане на обекти за
изработване и контрол на кадастър
Брой на оспорените търгове с положително решение на съда
Резултати от анализ на докладите на контролиращите фирми и
основни предложения за промяна въз основа на анализа

Промени в дейността на агенцията, въведени въз основа на
предложения, произтичащи от анализа
Брой на възложени договори по кадастър, които се проверяват
от контролираща фирма
Брой неодобрени КК и КР въз основа на предложения в
докладите на контролиращи фирми
Брой на КК и КР, за които са издадени заповеди за одобряване
по чл.49,ал. 1 на ЗКИР в противоречие със заключението в
докладите на контролиращите фирми,
Посочете дейности по КККР, за които няма договори за контрол
Резултати от анализ на пилотните обекти и основни
предложения за промяна въз основа на анализа

Контрол
АК
Д

П

А

АК
АК,СК

Д
С

П
В

АК,СК

С

В

А
Опис на основни
забележки
от
докладите
от
контрол
Качествена оценка
на предложенията
по
5-степенната
скала
А

СК

С

В

СК

С

СК

АК,СК

х

х

х

А

х

х

х

В

А

х

х

х

С

В

А

С

П

Опис на основни
изводи
Качествена оценка
по
5-степенната
скала
на
предложения,
направени
въз
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1

мерна
единица

2

3

4

5

6

7

8

основа на пилотните
обекти
А

Брой реализирани промени в дейността на агенцията
АК,СК
С
П
съобразно анализа на пилотните обекти
Предприемате ли мерки срещу фирми,
АК,СК
С
П
неизпълняващи своевременно договорите си.
Предприемате ли мерки срещу фирми,
АК,СК
С
П
изпълняващи работата си с лошо качество.
АК предприема ли превантивни мерки, срещу
АК,СК
С
П
лошото качество на работата и закъсненията на
сроковете.
Какви мерки се вземат срещу служителите на СК
АК,СК
С
П
и АК, които приемат работа с незадоволително
качество, ако има такива.
Как бихте оценили въздействието на тези мерки
АК,СК
С
П
върху качеството на кадастралната карта и
кадастралните регистри
Човешки фактор, организационна структура
Има ли съвместяване на функции от служители
АК, СК
В
Описание
на агенцията?
Оценка на знанията и уменията на кадровия потенциал в АК и
АК
Д
П
К&A
СК
Оценка на знанията и уменията на кадровия потенциал в СК
СК
Д
П
К&A
Вземане на решения
Спазват ли се сроковете за вземане на решения?
АК, СК
Спазват ли се сроковете за изпълнение,
АК, СК
В
Описание
съобразно взетите решения, за процедури
изпълнявани вътре в АК и СК?
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Услуги
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9

2
Подадени данни от входящ регистър и регистър за
справки (чл.35 и 36 на Наредба 14)
брой издадени скици за поземлени имоти, сгради,
схеми на самостоятелни обекти в сгради и
комбинирани скици (чл.37,38, 39 и 39а(нова
версия) на Наредба 14) на:
 Нотариуси
 Правоспособни лица по ЗКИР
 Граждани
 Общински и държавни служби
Получени актове в СК (чл.52, ал.1 на ЗКИР)
Получени решения в СК (чл.52, ал.2 на ЗКИР)
Получени актове в СК (чл.52, ал.3 на ЗКИР)
Получени данни в СК (чл.52, ал.4 на ЗКИР) - брой
СК популяризират ли извършваните от тях услуги?
Брой актове, издадени от СК или АК, които са
обжалвани пред съд?
Ако има обжалвани актове:
- в колко от случаите съдът е потвърдил акта
на АК;
- в колко от случаите съдът е отменил акта
на АК.

3

4

5

6

СК

С

В

А

СК

С

В

А

СК
СК
СК
СК
АК, СК
АК, СК

С
С
С
С

В
В
В
В
Е
В

А
А
А
А
Описание
А

В

А

АК, СК

По молба на
заинтересованото лице,
брой

От одобрена
КК и КР, брой

Общо, брой
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Приложение на метода “Техника на светофара”
При изпълнение на проекта във втория тримесечен доклад е разработен и приложен
метода “Техника на светофара”. Този метод, въведен при втория и използван при
всички останали доклади, има за задача да подпомогне мениджмънта на Агенцията по
кадастър при предприемането на необходими и неотложни решения при изпълнение
на наблюдавания проект. Методът служи като мост между диагностиката и процеса на
вземане на решения. Той представлява прагматичен подход, който осигурява
разделяне на всички важни показатели в три категории в зависимост от значението им
за намеса от страна на мениджмънта. Значението на цветовете е сходно на
използваната сигнализация на светофара:


Зелена светлина – положителна динамика, планираните резултати са
постигнати в съответния срок;



Жълта светлина – няма динамика или недостатъчна динамика и/или
планираните резултати ще бъдат постигнати в близкото бъдеще;



Червена светлина – отрицателна тенденция проявена през периода и/или
планираните резултати са просрочени.

Показателите, които са представени в зелен фон показват постиженията и напредъка в
изпълнението на проекта. Показателите на жълт фон показват текущо възникващите
проблеми, които ще доведат до неуспех на проекта в съответните области, ако не се
обмислят и предприемат съответните превантивни действия. Показателите,
представени на червен фон, разкриват най-спешните сфери, в които намесата на
мениджмънта е наложителна. Следователно, посредством приложението на
“техниката на светофара” на ръководството на Агенцията по кадастър ще бъде
предоставен един мощен инструмент за вземане на решения и ориентиране в
изпълнението на проекта.
Пример за резултатите от прилагането на този метод е представен в Таблица 5.
Таблица 5: Представяне на резултатите съобразно “Техниката на светофара” във
втори тримесечен доклад
Показатели

Тенденция в %
Ремонт и оборудване на СК
Всички СК са
оборудвани с компютри,
геодезическо
оборудване и превозни
средства. 26 СК са вече
ремонтирани
Обща площ, покрита от възложените договори от тип С6, (ха)
7,7
Общ брой на договорите, възложени от Агенцията по кадастър за
15,4
разработване на ККР (тип С7)
Обща площ, покрита от възложените договори от типа С7, (ха)
21,1
Общ брой на договорите за оцифряване възложени от АК (тип С6)
36,4
Обучение на персонала
10,93
Брой на землищата, за които са разработени ККР
Площ на землищата, за които са разработени ККР

26,9
15,2
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Показатели
Площ на землищата, за които се разработват ККР
Брой на землищата, за които наличните кадастрални планове (C6) са в
цифров вид
Брой на землищата, за които наличните кадастрални планове се оцифряват
(С6)
Площ на землищата, за които наличните кадастрални планове (C6) са в
цифров вид
Площ на землищата, за които наличните кадастрални планове се
оцифряват (С6)
Общ брой на възложените договори за контрол на кадастралните дейности
(тип С10)
Обща площ на обектите покрити от договори тип С10, (ха)

Тенденция в %
27,9
3,3
394,9
6,1
33,7
0
0

Брой на съдебни райони, за които е създадена геодезическа мрежа
0
Брой на съдебни райони, за които се създава геодезическа мрежа
0
Площ на обектите, за които е създадена геодезическа мрежа
0
Площ на обектите, за които се създава геодезическа мрежа
0
Брой на открити производства по чл.35а по ЗКИР
0
Брой на съдебните райони, за които СК изпълняват поддържането на ККР в
0
реално време
Брой на КК и КР изработвани в съответствие с чл.35а на ЗКИР
0
Брой на подадените данни от входящ регистър и регистър за справки (чл.36
0
на Наредба 14)
Брой на издадените скици за поземлени имоти, сгради, схеми на
0
самостоятелни обекти в сгради и комбинирани скици (чл.37,38, 39 на
Наредба 14) на заинтересовано лице
Брой на издадените графични и атрибутни данни за поземлени имоти,
0
сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и за комбинирани скици
на правоспособни лица по ЗКИР
Брой на издадените графични и атрибутни данни за поземлени имоти,
0
сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и за комбинирани скици
на общински служби
Брой на издадените графични и атрибутни данни за поземлени имоти,
0
сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и за комбинирани скици
на държавни служби
Брой на получените актове в СК (чл.52, ал.1 на ЗКИР)
0
Брой на получените решения в СК (чл.52, ал.2 на ЗКИР)
0
Брой на получените актове в СК (чл.52, ал.3 на ЗКИР)
Брой на получените данни в СК (чл.52, ал.4 на ЗКИР)
0
Ремонт на СК във Видин, Търговище, Разград и Хасково
Датата на приключване
се очаква през 2006 г.
(2004 съгласно
Документа за оценка на
проекта)
Брой на териториите, за които се разработва ККР
-38,9
Брой на землищата, за които сроковете за оцифряване на наличните
64,6
кадастрални планове (С6) не са спазени
Разработването на интегрирана информационна система
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В резултат от изпълнението на този проект Агенцията по кадастър успя рязко да
напредне с усвояване на заема от Световната банка. Възложиха се договори за
изработване на кадастрални карти, покритието на територията с цифрови карти също
бързо се увеличи. Ремонтните дейности и оборудването на офисите на 28-те Служби по
кадастър завърши. Служителите участваха в специализирани обучения за повишаване
на квалификацията си.
Основният извод от този проект е, че създаването и използването на система за
мониторинг на изпълнението на даден проект, може съществено да допринесе за
неговия напредък и да създаде положителна инерция за успешното му приключване.

2. Проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на
провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното
финансиране. Разработване и внедряване на система за планиране, изпълнение,
контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за работа с
хората с увреждания“
Проектът е през 2012 г. реализиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG 051PO001-6.2.06 между Агенцията за хората с увреждания и Обединение
„Мониторинг и програмно бюджетиране 2012”, включващо Сдружение Балкански
институт по труда и социалната политика и Кооперация “София консултинг груп”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
Основната цел на системата за мониторинг и оценка на политиката за хората с
увреждания е системно да осигурява релевантна, обективна, достъпна (съобразно
законите) и реалистична информация за изпълнението на стратегически/оперативни
документи и на държавната политика по отношение на хората с увреждания.
Тази система ще допринесе както за по-добра оценка на мерките и програмите за
хората с увреждания, така и за по-ефективно разпределяне на бюджетните средства,
като с реализацията й България изпълнява поетите ангажименти по Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания и по Закона за интеграция на хората с
увреждания.
За пръв път в България е направен опит за изграждането на цялостен модел на
политиките за хората с увреждания, който да бъде в съответствие с българското и с
международното законодателство, като информационната система за мониторинг и
оценка анализира действащите стратегически и оперативни документи с отношение
към политиката за хората с увреждания чрез предварително определени показатели.
При разработването на система за мониторинг и оценка на хората с увреждания е
направен задълбочен анализ на стратегическите документи за хората с увреждания,
йерархията на плановите документи, вкл. от гл.т. на административно-териториалното
делене на страната, институционална рамка, финансова рамка - разходи, източници на
финансиране.
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Системата за мониторинг и оценка е разработена в два варианта:
Първи вариант - при съществуващия подход за стратегическо планиране, формиране и
осъществяване на политиката за хората с увреждания (ХУ).
Втори вариант – при предлагания нов подход за стратегическо планиране, формиране
и осъществяване на политиката за ХУ, ориентиран към осигуряване на техните права
съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – КПХУ.
В първия вариант системата обхваща около 1300 показателя за над 60 документа,
както и около 400 показателя за областите интеграционни/активиращи политики и
компенсаторни политики.
Във втория вариант са предложени 7 стратегически документа, които „пакетират“ по
подходящ начин правата на ХУ, произтичащи от КПХУ – стратегия за достъпност,
стратегия за участие, стратегия за равенство, стратегия за заетост, стратегия за
образование, обучение и обществено съзнание, стратегия за здравето и стратегия за
социална закрила. Всяка стратегия е отговорност на една институция, която може да
привлича други компетентни институции.
Системата за мониторинг включва следните видове показатели, разпределени по
няколко признака:
1. Използвани единици за измерване


Натурални показатели, които изразяват явленията и процесите във физически
величини, напр. брой, човекодни



Стойности показатели, които имат парично изражение.

2. Съдържание на показателите


Количествени показатели, които отразяват количественото измерение



Качествени показатели, които се определят като оценка и възприятие на
индивидуално равнище (източник на информация за качествените показатели
са социологически проучвания, дискусии във фокус групи, дълбочинни
интервюта и др.).

3. Начин на изразяване на показателите


Абсолютни показатели, които характеризират количествени измерения



Относителни/производни показатели, които представляват отношения между
абсолютни величини и се предлагат във вид на индекси, коефициенти,
проценти.

4. Обект на наблюдение


Показатели, свързани с определени стратегически и оперативни документи



Показатели за мониторинг, анализ и оценка на политики по отношение на
хората с увреждания.

5. Тип на показателя по отношение на вертикална логика на логическата рамка


Показатели за резултат (продукт/услуга)



Показатели за ефект/въздействие.
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6. Тематична област, за която се отнася показателят


Труд. заетост и професионалното обучение



Образование



Социална интеграция



Медицинска и социална рехабилитация



Достъпна жизнена и архитектурна среда



Социални услуги



Социално и здравно осигуряване



Семейни помощи и добавките за деца с увреждания



Месечно социално подпомагане (гарантиране на минимални доходи)



Целеви помощи за отопление



Данъчните облекчения



Други помощи и облекчения за хора с увреждания по



Помощи и облекчения за хора с увреждания по реда на други закони



Показатели, пряко свързани с изпълнение на стратегически и програмни
документи, които не могат да бъдат причислени към тематичните области,
посочени по-горе.

Разработената система за мониторинг и оценка е интегрирана в цялостна
информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг,
оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с
увреждания.

3. Проект: “Укрепване на административния капацитет за мониторинг и оценка на
Стратегията за модернизиране на държавната администрация и на плана за
нейното изпълнение”
Проектът е в изпълнение на договор МС 15.3/ 16.04.2004 г., сключен между
Администрацията на Министерски съвет и консорциум Клуб “Икономика 2000”
(България) и “Рамбол Мениджмънт” (Дания).
Общата цел на проекта е да предостави надежден инструмент за набирането на
обективна информация за хода и резултатите от изпълнението на Стратегията и на
Плана за нейното изпълнение с оглед навременното и успешно постигане на
предвидените в тези стратегически документи цели и резултати. Една от задачите е
именно разработване на система от показатели за проследяване изпълнението на
стратегическия документ.
Структура на системата от показатели следва структурата на дървото на целите,
заложени в Стратегията и съответно - в Плана за действие, които са в две свързани
помежду си направления:


Укрепване капацитета на държавната администрация.
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Укрепване на административния капацитет за изпълнение на задълженията,
произтичащи от членство в ЕС и участие на Р България в Структурните фондове и
Кохезионния фонд.

За всяка стратегическа цел са разработени показатели, измерващи напредъка при
постигането й. Показателите са групирани и разработени съобразно дейностите,
предвидени за постигането на всяка стратегическа цел и отчитат принципите, заложени
в Стратегията. Във всяка група показатели са определени 1-2 основни показателя, които
имат относително по-важно значение в сравнение с останалите.
Показателите са разработени при спазване на принципа SMART, т.е. да бъдат „прости”,
„измерими”, „постижими”, „реалистични” и „определени във времето”.
След набора от показатели за всяка цел е представена таблица. Целта е тази таблица
да илюстрира как показателите покриват специфичните действия. Това става чрез
посочване кои показатели са приложими за измерване на дадено конкретно
специфично действие.
Предлага се набор от различни видове показатели, който включва:


“Обективни” показатели – напр. брой или процент, измерими на базата на
наличната информация. Примери: “Честота на срещи” или “Брой/ дял на
персонала, преминал определено обучение”.



“Субективни” показатели – напр. отношение на заинтересованите страни,
измерено чрез проучвания или други методи за набиране на „мека”
(социологическа) информация. Примери: “По Ваше мнение, до каква степен
ограниченията на капацитета за стратегическо планиране въздействат
отрицателно върху резултатите от секторните политики?”. Предложена е и
петстепенна скала за оценка на даваните от респондентите отговори.

За предложените показатели по правило са посочени подходящи начини за
определяне и за събиране на информация за измерването им.
Използването на системата от показатели за провеждане на наблюдение и оценка на
изпълнението на Стратегията и плана за действие, от организационна гледна точка е по
два основни начина или – комбинация от тях:


наблюдението и оценката да бъдат осъществявани с вътрешни сили (от
съответните отдели на Министерски съвет, които са непосредствено ангажирани
с управлението на реализацията на двете основни направления на Стратегията и
плана за действие);



наблюдението и оценката да бъдат възложени на външна организация;



текущото наблюдение и оценка да се осъществяват с вътрешни сили, а крайната
оценка – от външна организация.
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III.

НАУЧЕНИ УРОЦИ

Вместо заключение са изведени няколко урока, които имат определящо значение при
изграждането и използването на ефективно функционираща система за мониторинг.
Проучването на опита и добрите практики показва, че една успешна система за
мониторинг следва да се проектира в цялост заедно с подготовката на стратегическия
документ. Колкото по-рано тя е създадена и колкото по-добре тя е разписана, толкова
по-големи шансове тя има, да изпълни предназначението си. Системата за мониторинг
следва да селектира подходящи инструменти, да разпредели роли и отговорности на
подходящи и добре овластени институции, както и да създаде организация за
изпълнение на наблюдението и докладването на стратегическия документ.
По отношение на инструментите е необходимо да се използват индикатори, които
позволяват да се измерва реално напредъка в изпълнението. Методите за набиране на
информация следва да гарантират обективност и представителност на събираната
информация. Обработването и комуникативното представяне на информацията чрез
използването на индекси, техника на светофара, еталонни сравнения или други
подходящи водят не само до леснота във възприемането на информацията, но и
действат мобилизиращо и ангажиращо. Не е страшно, ако при мониторинга се
установи закъснение или неизпълнение на дейност или мярка. Страшното е, ако не се
предприемат коригиращи действия за наваксване на изпълнението и достигане на
целевите стойности на индикаторите.
Системата за мониторинг следва да е така проектирана, че да ангажира основните
институции в дейностите по наблюдение. За целта е необходимо да се определи
водеща институция, която да има достатъчно силни правомощия да ангажира и
изисква от всички участващи институции, да докладват в необходимите срокове и при
спазване на изискванията за качество и коректност за изпълнението на поставените им
ангажименти. В практиката на мониторинг на съдебните реформи като такава
институция най-често се явява Министерство на правосъдието или специално създаден
за целта съвет. В структурите на министерството обикновено тази дейност е вменена на
специализирана дирекция, която играе ролята на секретариат и на съвета.
Регламентирането в нормативен акт на правомощията на институцията заета с
мониторинга, овластяването й, както и разписване на основните функции и изисквания
при мониторинга на съдебната реформа се отразяват положително на наблюдението и
изпълнението на реформата.
Организирането на дейностите по мониторинг изисква значителен управленски
специализиран потенциал. Когато той липсва, най-добре е да се запълни липсата му с
организиране на външен мониторинг чрез наемане на специализирана фирма.
Възможно е също така комбиниране на вътрешния и външния мониторинг. Съществено
значение тук има привличането за участие в системата за мониторинг на гражданския
сектор. Чрез него може да се увеличи прозрачността и информираността на
обществото за напредъка на съдебната реформа и също така да се осъществи
обществен натиск за извършване на реформи, за които няма достатъчно вътрешна
подкрепа.
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Широкото обсъждане и консултиране със заинтересованите страни на резултатите от
мониторинга, изразени най-често в мониторинговите доклади се прави не само за
координиране, но и за по-активно привличане на тези страни в подготвителните
дейности. По този начин се осъществява и легитимация на резултатите и изпълнението
на стратегията става обществено достояние.
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