Вече готови методически правила за мониторинг и оценка на
секторни програми по проекта на Областни администрация
Вече е готов първият документ, създаден по проекта на Областна администрация
Ловеч – „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и
просперитет”, който стартира преди дни и на проведената още първия ден работна
среща на група „Оценка и актуализация на документи за стратегическо планиране” бе
взето решение за изготвяне на „Методически правила за мониторинг и оценка на
изпълнението на секторни стратегии и политики”.
Днес, 22 ноември, се проведе второто заседание на работната група, на което бе
представен и проектът на правилата.

Документът е изработен в изпълнение на Договор №57/23.10.2012 г. с предмет
„Анализи, проучвания, оценки, консултации и обучения, свързани с координирането и
прилагането на политики на общинско и областно ниво”, част от проекта на Областна
администрация, партньори по който са и общините Тетевен, Троян и Ловеч. Той се
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Създадените методически правила са да подпомагат организирането, провеждането и
прегледа на оценките на въздействието на секторни стратегии – програми,
Проект „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет“ на
Областна администрация Ловеч и партньори общините Ловеч, Тетевен и Троян се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Договор № А10-13-50/20.02.2012 г.

функциониращи в общините Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Троян, Угърчин и
Ябланица. В тази връзка те са насочени към разработване на мониторингови задачи и
подходящ инструментариум, с който
да се извършва наблюдението на
изпълнението
на
секторните
стратегии,
както
и
план
за
осъществяването на мониторинг, в
който са определени отговорниците за
отделните задачи, честотата на
извършването им, източниците на
информация,
структурата
и
съдържанието на докладите за оценка.
На
проведеното
заседание
бе
коментирано, че за да бъде една
местна стратегия, план и политика
обозначена
като
рационална,
ефективна и ефикасна, се предполага,
че тя има ясно установени и
постижими цели, както и набор от
конкретни мерки, изпълнени по найдобрия начин. Едно от средствата е
оценката
на
последствията
от
изпълнението на действията, довели
ни до определени състояния, обясни
Кънчо Кънчев от „Кавангард”,
разработили методическите правила.
В хода на работната среща бе
коментирано, че оценката е дейност, с която се прави опит да се прецени систематично
и обективно напредъка по пътя към даден краен резултат и неговото постигане. На
практика чрез нея могат да се покажат последиците от минали и настоящи инициативи,
да се разясни избора на политики, да се информира местната власт за разходите и
ползите, свързани с различните варианти, както и да се зададе нова рамка за дебатите
по наболелите проблеми на съответната община.
След дискусия документът бе приет от участниците в групата, а по-късно бе
демонстрирано и приложението му.
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