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Приложение 3 

 

УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА 

ОБНОВЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА РИЛА 2012-2020 Г. 

 

Управлението и координацията на дейностите при изпълнението на Интегрирания план 

за обновяване на населените места на община Рила се осъществява от кмета на 

общината, подпомаган от общинската администрация и кметовете на населените места. 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението Интегрирания план за обновяване 

на населените места на община Рила цели осигуряването на ефективно изпълнение на 

плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво възстановяване и 

развитие на физическата среда и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти. 

 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

интегрирания план за обновяване на населените места на община Рила, организацията и 

методите прилагани от органите и звената, отговорни за неговото изпълнение, на 

основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, 

включени в Индикативната инвестиционна програма за реализация на плана. 

 

За целите на наблюдението и оценката се изгражда  система, която включва формите и 

начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за 

наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и 

системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния 

процес на наблюдение и оценка участват кметът на общината, кметовете на населените 

места, общинската администрация, общинският съвет, гр. Рила, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на 

гражданското общество в общината. 
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Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

Индикаторите за наблюдение на изпълнението на интегрирания план за обновяване на 

населените места отчитат степента на постигане на целите и приоритетите за развитие 

въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение. Използват се три 

вида индикатори: 

 финансови индикатори 

 индикатори за резултат 

 индикатори за въздействие 

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някои случаи с качествени оценки за социалното, икономическото и  

инфраструктурното развитие. 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на интегрирания план за 

обновяване на населените места на общината до 2020 г. са посочени в матрицата на 

индикаторите. Индикаторите произтичат от Индикативна инвестиционна програма за 

реализация на интегриран план за обновяване на населените места на Община Рила 

2012-2020 г. Индикаторите за резултат измерват положителните изменения в средата с 

пряк принос за повишаване качеството на живот (постигане на специфичните цели на 

интегрирания план) – подобрена инфраструктура, подобрена достъпност, увеличени 

зелени площи и т.н. Индикаторите за въздействие върху територията са увеличена 

посещаемост, ръст на инвестициите, нови работни места, увеличена производителност, 

повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование, култура, т.н. 

За измеримост на резултатите и на постигнатите промени индикаторите се съпоставят 

със състоянието преди реализацията на плана. 

 

За някои от посочените индикатори ще се използва информация от Националния 

статистически институт /НСИ/, но като основен източник на информация е посочена 

общината, която следва да организира събирането, съхраняването и обработването  на 

информацията по подходящ начин, за да се гарантира надеждност и обективност на 
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наблюдението и оценката на изпълнението на интегрирания план за обновяване на 

населените места на община Рила през целия многогодишен период на неговото 

действие. 

 

Отговорен за организацията на наблюдението е кметът на общината. В процеса на 

наблюдение важна роля има общинската администрация, която ще поеме отговорността 

за събирането, съхранението и обработката на статистическа и др. информация, 

необходима за информационното осигуряване на процеса на наблюдение в следните 

основни сфери: икономическо планиране и развитие; финансово-стопански дейности; 

хуманитарни и социални дейности; култура; инженерна инфраструктура и 

строителство; екология; управление на проекти, сътрудничество и комуникации; 

устройство на територията. 

 

Орган на наблюдение 

Орган за наблюдение на Интегрирания план за обновяване на населените места на 

община Рила е Общинският съвет, гр. Рила. В процеса на наблюдение на изпълнението 

на интегрирания план по решение на Общинския съвет, гр. Рила кметът на общината 

осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и 

юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност.  

 

Основно изискване по отношение на органа, осъществяващ наблюдението на 

изпълнението на интегрирания план за обновяване на населените места, е прилагането 

на принципите за системен стратегически мониторинг и на партньорството. В 

едномесечен срок след приемането на Интегрирания план за обновяване на населените 

места на община Рила през периода 2012-2020 г. ще бъде създадена постоянна група за 

наблюдение и партньорство, която ще включва представители на всички 

заинтересовани страни, свързани с изпълнението на плана. Тези страни включват 

представители на ключови административни звена в администрацията,  представители  

на Общинския съвет, гр. Рила и на комисиите към него, на бизнеса в общината, на 

неправителствените организации осъществяващи социални дейности на територията на 
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общината, на екологични организации и др. Председател на постоянната група за 

наблюдение и партньорство е кметът на общината. Той определя състава, 

организацията и дейността на постоянната група за наблюдение и партньорство след 

съгласуване от Общинския съвет. Съставът на постоянната група за наблюдение и 

партньорство може да бъде актуализиран при спазване на принципа на пропорционално 

участие на всички партньори.  

 

Система на докладване 

За резултатите от наблюдението на изпълнението на интегрирания план за обновяване 

на населените места се разработва годишен доклад. Годишният доклад за 

наблюдението на изпълнението на интегрирания план за обновяване на населените 

места се изготвя от постоянната група за наблюдение и партньорство по определен от 

кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. Работата по изготвянето на годишния доклад може да бъде подпомагана от 

външен консултант. 

Подходящо е копие от годишните  доклади за наблюдението на изпълнението на 

интегрирания план за обновяване на населените места да се изпраща на председателя на 

Областния съвет за развитие на област Кюстендил.  

 

Система за оценки 

Системата за оценка на интегрирания план за обновяване на населените места на 

община Рила, освен екологичната оценка, включва изготвянето на: 

 междинна оценка;  

 последваща оценка; 

 годишна оценка 

Годишните  доклади за наблюдението на изпълнението  на интегрирания план за 

обновяване на населените места са основа за изготвяне на междинната и последващата 

оценка на плана.  
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Междинната оценка е публичен документ и се публикува на страницата на общината в 

Интернет. Кметът на общината  информира Общинския съвет, гр. Рила за резултатите 

от направената междинна оценка, като заедно с оценката внася доклад, съдържащ 

основните констатации в процеса на изпълнение на интегрирания план за обновяване 

на населените места и предложения относно подобряване работата и ефективността на 

органите, участващи в процеса. Междинната оценка за изпълнение на интегрирания 

план за обновяване на населените места на община Рила следва да бъде направена до 

края на 2016 г. 

 

Последващата оценка е публичен документ и се изготвя от независим консултант на 

основа на годишните доклади от наблюдението на изпълнението на плана. 

Последващата оценка се публикува на страницата на общината в Интернет. Резултатите 

от последващата оценка следва да се отчетат в процеса на прилагане на следващия 

стратегически  планов документ за развитие  на общината за периода след 2020 г. 

Последващата оценка за изпълнението на Интегрирания план за обновяване на 

населените места на община Рила  за периода 2012-2020 г. следва да бъде изготвена до 

края на 2021 г. 

 

Актуализацията на интегрирания план за обновяване на населените места или на 

индикативната инвестиционна програма за неговата реализация се извършва на базата 

на годишните доклади за изпълнение и/или по предложение на кмета на общината, като 

се взимат необходимите решения от Общинския съвет, гр. Рила. 


