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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ
Целта на този материал е да изложи някои основни съображения за изработване на
система за наблюдение и оценка на програмата за финансова децентрализация в
България. Работната група по финансова децентрализация (РГФД) следва в
началото на осъществяването на програмата да приеме подход за наблюдение и
оценка по две причини. На първо място, изграждането на системата ще отнеме
известно време, така че РГФД трябва бързо да вземе началните решения за схемата
й. На второ място, необходимо е да се установят някои “базисни” измерители за
сегашното положение колкото може по-скоро, така че да знаем къде наистина
стават промени в хода на реализацията на програмата.
Предлагаме системата за наблюдение и оценка да има четири основни цели,
съответстващи на програмата за финансова децентрализация на правителството. Те
могат да бъдат обобщени така:
1. Да се наблюдава изпълнението на политиката в инициативите за
финансова децентрализация на национално равнище – т.е., доколко
правомощията и отговорностите за финансово управление са сведени към
по-ниски равнища на управление?
2. Да се наблюдава действителното влияние върху финансовото състояние
на общините.
3. Да се наблюдава предоставянето на общинските услуги в резултат на
подобреното финансово състояние на общините.
4. Да се наблюдава удовлетвореността на гражданите от работата на
общините и подобрението на общото икономическо състояние на
общините
Тези цели на наблюдението следват същата логика, която е залегнала в програмата
за финансова децентрализация, като проследяват как промените в националната
политика влияят върху финансовото състояние на общините, което следва да
доведе до подобряване на услугите, по-голяма удовлетвореност на гражданите и
подобрено общо икономическо състояние на общините (вж. Фигура 1 по-долу). За
да измерим реалното въздействие на финансовата децентрализация, трябва да
наблюдаваме напредъка на ключови междинни етапи, за да сме сигурни, че целият
процес върви добре.

2

Национална политика

Изпълнение на политиката
на финансова децентрализ.
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Общински
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Изпълнение на общинските услуги

Удовл. на гражданите

Измерители
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Иконом. състояние
на общините
Фигура 1. Връзки между нивата на показатели за наблюдение
Разликата между наблюдение и оценка
Наблюдението представлява рутинно събиране и анализ на данни по
предварително подбрани показатели. Целта е да се оцени какви промени настъпват
в тези показатели (които обикновено са количествени) с течение на времето. За
разлика от наблюдението, оценката е по-обща преценка на въздействието на
програмата. При нея може да се използват показателите за наблюдение, но може да
се използват и допълнителни данни, включващи качествени наред с
количествените, за да се определи въздействието и ефективността. Като цяло при
оценката на програми се срещат най-често две категории оценки:
•
•

Формираща оценка, която се предприема в ранните етапи на изпълнение на
програмата, за да се види дали тя върви в правилната посока и ако не, да се
направят нужните корекции в процеса на изпълнението; и
Обобщаваща оценка, която се прави в края на програмата, за да се определи
дали е постигнала желаното въздействие и какви фактори са повлияли на
резултата.
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За българската програмата по финансова децентрализация трябва да определим
както какви показатели ще се измерват редовно, така и какви видове оценки ще е
нужно да се направят по структуриран начин. На този ранен етап е нужно да се
постави ударението върху определяне на показатели за рутинно наблюдение.
Проект на системата за наблюдение и оценка

При проектирането на системата за наблюдение и оценка трябва да се вземат
предвид редица съображения след като се определят основните цели. Те могат да
се групират в три категории:
•
•
•

Определяне на конкретните показатели за наблюдение, които ще се
измерват;
Решаване кой ще събира и анализира информацията; и
Решаване как ще се докладва информацията и колко често.

Определяне на показателите за наблюдение

Много работа е осъществена вече по изработването на системи от показатели за
наблюдение на различните аспекти на децентрализацията. Не съществува един
единствен най-добър модел, който да се приеме, но разполагаме с важни поуки,
извлечени от проучването на други системи. В следващите няколко параграфа ще
обобщим основните поуки.
Системите за наблюдение трябва да са прости—най-добре работят тези
системи за наблюдение, които са праволинейни, фокусират се върху
сравнително малко на брой ключови показатели и са лесни за разбиране
както от лицата вземащи решения, така и от обществеността. Най-голямата
грешка, допускана при проектирането на системи за наблюдение на
фискалната децентрализация в много страни, е че те често са прекалено
сложни, опитват се да покрият много измерения и не са понятни за
вземащите решения лица, които се нуждаят от тази информация.
Изискванията за набирането на информация трябва да бъдат
организирани и опростени— показателите за наблюдение трябва да
използват данни, които вече се събират рутинно и отчитат от общините.
Доколкото това е възможно, събирането на тези данни трябва да бъде в
електронен вид и с тях да се работи електронно, без да се изисква
общинските служители да вкарват наново данни или да преработват
отчетите си. Проблемите възникват когато системата за наблюдение и
оценка изисква събиране на специални данни, извън рутинните
информационни източници на общините.
Навременността е от критично значение –последица от извлечената
поука, цитирана по-горе, е че системите за наблюдение трябва да
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произвеждат резултати бързо, така че информацията им да е актуална и да
може да се използва за решаване на проблемите преди да са излезли от
контрол. Това е още една причина да се използват данни, които вече се
събират рутинно – ускорява се процесът на събиране и се улеснява
навременното осигуряване на резултатите.
Информацията трябва да е полезна за всички страни—наблюдението на
показателите работи най-добре когато информацията е ценна както за
местните органи, така и за централните ведомства. Много по-вероятно е да
се наберат точни и навременни данни, ако те се използват и от самите
общини. Това поставя въпросът за това дали на общините да се възложи да
развият свои собствени системи за наблюдение, за да се отчитат по някои
показатели пред своите граждани (този въпрос се разглежда по-долу в глава
3).
Ползата от избирането на малък набор от “ключови показатели” полезно е да се подбере набор от показатели, които да се проследяват
интензивно като “ключови показатели”. Броят им не бива да бъде повече от
десет до дванадесет. Такъв управляем брой позволява на обществеността и
на лицата вземащи решения лесно да разбират темпото и насоката на
напредъка на финансовата децентрализация, без да трябва да навлизат в
дълбоки анализи. Това означава, че ключовите показатели трябва да бъдат
внимателно подбрани, тъй като върху тях се фокусира общественото
внимание.

5

2.
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

НА

СПЕЦИФИЧНИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

ЗА

За всяко от четирите измерения, очертани в началото, трябва да изработим набор от
показатели за наблюдение: изпълнение на политиката, финансово състояние на
общините, предоставяне на общински услуги и удовлетвореност на
гражданите/икономическо въздействие. В следващите параграфи са представени
предложените набори от показатели по четирите цели.
2.1 Изпълнение на политиката

Потенциално много голям брой аспекти на децентрализацията могат да
бъдат наблюдавани. Но като отчитаме “извлечените поуки”, трябва да се
стремим показателите да бъдат малко на брой и лесно измерими.
Най-общоприетите измерители на изпълнението
финансова децентрализация1 включват:

на

политиката

на

a. Измерители на относителния дял на общинските приходи в
консолидираните публични приходи (т.е. колко отговорност за
управлението фактически е прехвърлена на под-националните органи на
управление)
b. Измерители на степента на самостоятелност на органите на местно
самоуправление върху собствените им бюджетни решения (т.е. какъв дял от
действителните разходи и приходи са под директния контрол на местните
власти и какъв дял се определят от по-високи нива на управление.)
c. Измерители на относителната стабилност в общинските приходни и
разходни правомощия.
d. Измерители на възможността органите на местно самоуправление да правят
капитални инвестиции.
Общоприето е тези измерители да се разбиват на по-конкретни измерения, поспециално тези, които разглеждат “самостоятелността”. Например, сред най-често
използваните показатели за автономност са следните:
•
•
•

Дял на “местните собствени приходоизточници”;
Контрол на местните власти върху определянето на ставките на местните
данъци и такси;
Контрол на местните власти върху начините на използване на трансферите
от централния бюджет (т.е. какъв дял от трансферите са целеви, отпускани с
конкретно предназначение от централните власти; и

1

Измеренията на общата децентрализация са много повече, защото тя обхваща и политическите, и
административни аспекти; в този материал обаче ние се ограничаваме до разглеждане само на
финансовото измерение и свързаните с него аспекти (като влиянието върху възможността да се
предоставят услуги.)
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•

Контрол на местните власти върху основните фактори, влияещи върху
разходите, като наемане на персонал в бюджетните звена (например наемане
на учители.)
Освен тези измерители на местната автономност има и допълнителен набор
от по-детайлни показатели, свързани с възможността местните органи на
властта да правят капитални инвестиции. Тук можем да определим два вида
показатели:
•
•
•

Обща сума на капиталните инвестиции, които местните органи на
властта могат да правят;
Местен контрол върху решенията за капитални инвестиции; и
Възможност органите на местно самоуправление да ползват
дългово финансиране.

В Таблица 1 по-долу е показано как да превърнем всички описани показатели
в действителни измерители.
Тези девет показатели осигуряват доста цялостно и лесно измеримо
наблюдение върху изпълнението на политиката на финансова
децентрализация в България. Таблица 1 показва деветте показателя и
начина, по който могат да бъдат лесно измервани.
И макар наборът от девет показателя да е изключително полезен, ние бихме
препоръчали РГФД да изработи набор от измерители, наречени “ключови
показатели”, не повече от дванадесет на брой по всичките четири цели. Това
означава, че трябва да изберем около три или четири показателя от списъка
с деветте от Таблица 1 като “ключови показатели”. Според нас найкритичните показатели за изпълнение на политиката, които трябва да бъдат
включени са тези с номера 1, 2 и 7 на Таблица 1.
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Таблица 1. Основни показатели за изпълнение на политиката на
финансова децентрализация
ПОКАЗАТЕЛ
1. Дял на общинските разходи от
консолидираните публични
разходи (*)

2. Дял на общинските приходи от
собствени приходоизточници (*)
3.Местен контрол над
определянето на ставките на
данъците и таксите
4. Местен контрол над
трансферите
5. Местен контрол върху
факторите влияещи на разходите
6. Стабилност на общинските
приходи и разходи

7. Обща сума на капитални
инвестиции на местно ниво (*)
8. Сума на капиталните
инвестиции, които общините
могат да правят по свое решение
9. Възможност общините да
поемат дълг за капитални
инвестиции

КАК СЕ ИЗМЕРВА
Сумарните общински бюджетни
разходи разделени на
консолидираните публични
разходи
Процент на общинските
бюджетни приходи от местни
данъци и такси
Процент на общите общински
приходи, за които общината
определя ставките
Процент трансфери от
централните власти, които не са
целеви
Процент общински разходи,
определяни напълно с решение
на съвета.
Промяната в приходите и
разходите (в %) в сравнение с
предходната година се коригира с
инфлацията.
Промяна в нивото на капитални
инвестиции на общините в
сравнение с предходната година
Процент общински капитални
инвестиции, направени от
собствени приходи
Процент капитални инвестиции
финансирани с дълг

(*) Предложен като ключов
показател
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2.2 Финансово състояние на общините

Това е втората категория показатели за наблюдение, разкриващи
въздействието на политиката на финансова децентрализация върху
способността на общините да управляват добре своите финанси.
Сред най-подходящите за българските общини измерители за финансовото
състояние са следните:
1. Финансов баланс – поддържането на положителен остатък в текущия
оперативен бюджет в края на годината от приходите над разходите.
2. Жизненост на приходоизточниците—дали общинските приходи
нарастват поне със скоростта на инфлацията.
3. Контрол на ръста на разходите—дали общините могат да задържат
ръста на разходите на ниво по-ниско от инфлацията.
4. Контрол на дълга—дали общините задържат нивото на дълга
(включително и неразплатените разходи) под контрол.
5. Поддържане на стойността на материалните активи на общината –
доколко общините увеличават общата стойност на капиталните си
активи.

Значението на този набор от пет показателя е очевидно от само себе си, тъй
като те покриват основните аспекти на финансовото състояние на общините.
Всички те са взаимно свързани в известна степен. Ако приходите не
нарастват толкова бързо колкото и разходите, тогава страда финансовият
баланс. Ако дългът се натрупва бързо, тогава финансовият баланс в бъдеще
време ще бъде накърнен, тъй като дългът трябва да се изплаща с лихва. Ако
не се правят достатъчно капитални инвестиции, стойността на общинските
активи пада. Тези пет показателя дават доста цялостна картина на
финансовото състояние на отделната община, както и показват съвкупното
положение на общинския сектор.
На Таблица 2 по-долу е показано как да се определят измерителите на
показателите за финансовото състояние на общините.
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Таблица 2. Показатели за финансовото състояние на общините
ПОКАЗАТЕЛ
1. Финансов баланс (*)

2. Жизненост на приходите (*)
3. Контрол на ръста на
разходите
4. Контрол на нивото на дълга
(*)

5. Поддържане на стойността на
общинските активи
(*) Предложен като ключов
показател

КАК СЕ ИЗМЕРВА
Годишните текущи приходи минус
годишните разходи, включително и
всички неразплатени разходи (може да
се определи цел за остатъка – наричан
резервен фонд- обикновено 5%-10% от
всички разходи.)
Годишно нарастване на текущите
приходи, коригирано към инфлацията
Годишно нарастване на текущите
разходи, коригирано към инфлацията
Плащанията по обслужване на дълга
като процент от общите текущи разходи
(Обикновено се поставя лимит около
15%)
Годишна оценка (след амортизацията)
на физическите активи на общината

Предлагаме два-три от показателите за финансовото състояние да се изберат
за ключови. Показатели номер1 и 2 определено трябва да се използват като
ключови; показател номер 4 ще става все по-важен в бъдеще2, но предвид
ниското ниво на дългово финансиране днес засега може да не се включва
сред ключовите.
2.3 Предоставяне на общински услуги

Наблюдението на предоставянето на общински услуги се стреми да
установи дали подобреното финансово състояние е довело до по-добри
общински услуги. Това е област, в която в множество общини по света е
направено много през последните две десетилетия и съществуват голям
брой потенциални показатели, от които трябва да се направи избора.
Фактически проблемът е в това да се намерят сравнително малко на брой
показатели, които в сбита форма да обхващат този въпрос.

2

Разработването на показатели за управление на общинския дълг трябва да се направи съвместно с
подгрупата на РГФД, работеща по общинското кредитиране и да отрази законовите постановки,
които се разработват сега. Тук само отбелязваме, че в тази област има значителен брой показатели.
Избраните показатели трябва да отразяват конкретните законови правомощия по отношение на
тавана на дълга, определен за общините с новите закони.
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При измерването на предоставянето на общински услуги ние се
интересуваме от няколко различни аспекта на изпълнението. Можем да
определим четири основни измерения:
•

•
•
•

Общата ефективност на общинските разходи – какъв дял от
общинските разходи се изразходва за предоставяне на услуги на
гражданите и какъв дял са административните разходи за тези
услуги.
Покритието на общинските услуги—колко души всъщност
получават общински услуги.
Ефективност на разходите в отделните звена, предоставящи
услуги—колко струва предоставянето на конкретна услуга на
домакинство.
Ефикасност на услугите—услугата произвежда ли наистина ценни
резултати за потребителя й?

Първият основен проблем при изработването на обобщаващи измерители за
предоставянето на общински услуги е в това, че повечето измерители могат
да се използват само за съпоставка на изпълнението за един вид услуга.
Например, измерителите за покритието, за ефективност на разходите и на
услугите имат смисъл само когато се сравнява изпълнението на една и съща
услуга. Не можем да сравняваме процента покрити от услугата граждани
при, да кажем сметосъбирането в една община, с процента граждани
покрити от услугата водоснабдяване в друга община.
Вторият основен проблем е в това, че при много услуги често е трудно да се
измери обективно ефикасността на услугата, тъй като това изисква да се
измери качеството и действителното въздействие на услугата. Добър
пример за този проблем е в опита да се измери успеваемостта на учениците
по стандартизирани тестове. Разбира се нивото на успеваемост измерено с
такива тестове трябва много внимателно да се интерпретира, тъй като то е
само донякъде резултат на услугите, предоставяни от общинската
образователна система – за него допринасят и много други фактори.
Препоръчваме да се използва следният подход за наблюдение изпълнението
на услугите за целите на програмата за финансова децентрализация:
•
•

Да се наблюдава общата ефективност на разходите за предоставяне на
услуги (делът от общинските бюджети действително изразходван за
предоставяне на услуги); и
Да се наблюдават ефективността и ефикасността на разходите за две или
три ключови услуги, които могат лесно да се измерват.

По отношение на избора на две-три ключови услуги, които да се измерват
предлагаме две от тях да бъдат образованието и сметосъбирането, тъй като
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практически всички български общини заделят съществен дял от разходите си
за тези две услуги.
На Таблица 3 по-долу е показано как да се определят показателите за
изпълнение на общинските услуги, като за някои от показателите има различни
варианти за измерване.
Таблица 3. Показатели за предоставянето на общински услуги
ПОКАЗАТЕЛ
1. Обща ефективност на
предоставянето на услуги (*)

2. Ефективност на разходите в
образователните услуги
3. Ефикасност на услугите в
образованието (*)

4. Ефективност на разходите в
сметосъбирането (*)

5. Ефикасност на услугата
сметосъбиране.
* Предложен като ключов
показател

КАК СЕ ИЗМЕРВА
Дял от общинския бюджет
действително разходван за
предоставяне на услуги
Вариант A: Разходи на ученик
Вариант Б: Разходи на успешно
завършил ученик.
Вариант A: Средна успеваемост на
учениците от избрани класове измерена
с тест за успеваемост
Вариант Б: Успех на учениците
завършили начално и средно
образование.
Вариант A: Разходи на тон събрани и
депонирани твърди отпадъци.
Вариант Б: Разходи на обслужено
домакинство.
Удовлетвореност на гражданите от
услугата (установява се чрез анкета.)

Следва да отбележим, че показател номер 5 “ефикасност на услугата
сметосъбиране” се измерва най-добре по скала за удовлетвореност на
гражданите от услугата. Това ни води до следващото ниво показатели, които
се занимават конкретно с удовлетвореността на гражданите като измерител
на крайния резултат на процеса на децентрализация.
2.4 Показатели за крайния резултат: удовлетвореност на гражданите и
икономическо състояние на общините

Тази група от измерители на крайния резултат често се изпуска при
наблюдението на програми за финансова децентрализация. И може да се
намери известно оправдание за невключването й, тъй като може да мине
дълго време преди да се почувства ефекта, а и връзката между финансовата
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децентрализация и измерителите на окончателния ефект може да не е пряка
– т.е. много други фактори освен програмата за децентрализация могат да
повлияят на измерванията. Въпреки това, в името на пълнотата на
наблюдението, трябва да се разгледа и тази група от измерители. Освен това
ще бъде от полза да се обърне внимание и върху измерителите на крайния
резултат, така че непрекъснато да си напомняме, че зад усилията за
финансова децентрализация стоят и по-широки цели.
Най-общоприетите видове измерители на крайния резултат се делят на две
категории: (a) удовлетвореност на гражданите от общинските услуги; и (б)
измерители за икономическото състояние.
Удовлетвореност на гражданите

Удовлетвореността на гражданите става все по-често използван показател за
наблюдение на децентрализацията, но това е нов феномен.
Удовлетвореността на гражданите почти винаги се измерва чрез допитвания
до домакинствата. В по-развитите икономически страни такива проучвания
сега се осъществяват по телефона и все по-често по Интернет, а не с
посещения по домовете.
Типичните проучвания на удовлетвореността на гражданите от общинските
услуги имат сумарни измерители на удовлетвореността, както и измерители
за достъпността, полезността, качеството и надеждността на услугите, а
понякога и на готовността да се заплаща за тях. Обикновено
удовлетвореността се измерва за всяка отделна услуга, а не за всички
общински услуги. Често такива проучвания се осъществяват от отделите на
общините като средство да решат дали да направят нови големи инвестиции
в областта на някоя услуга и дали домакинствата са склонни да плащат повисоки такси и тарифи за така подобрената услуга.
Тъй като подготовката и осъществяването на интервюта на домакинствата е
доста скъпо нещо, местните власти често използват анкетирането, за да
съберат по-широк кръг данни, не само отговорите на един-два въпроса за
общата удовлетвореност от общинските услуги. Затова събирането на
сумарна информация за удовлетвореността на гражданите като част от
нашата система за наблюдение трябва почти винаги да става като компонент
на по-широко проучване на мнението на домакинствата.
Общо икономическо състояние

С тези показатели се измерва общото равнище на икономическото
благосъстояние на общината. Най-общите форми на измерители на
икономическото състояние са тези, които разглеждат нивото на
безработицата, средните доходи на домакинство (или покупателната
способност) и равнищата на бедността. За целите на наблюдението на
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програмата за финансова децентрализация ние предлагаме да се използват
два измерителя: (а) показателя за средния доход на домакинство; и (б) или
равнището на бедност в общината, или нивото на безработица, което от
двете може по-надеждно да се измери с най-голяма честота на
измерванията3.
В Таблица 4 по-долу е показано как да определим измерителите за
показателите за общото въздействие на програмата – удовлетвореност на
гражданите и икономическо състояние.
Table 4. Показатели за крайния резултат
ПОКАЗАТЕЛ
1. Удовлетвореност на гражданите
(*)

2. Доход на домакинствата
3. Безработица (*)

4. Ниво на бедността (*)

КАК СЕ ИЗМЕРВА
Вариант A: Процент домакинства от
извадката отговорили “напълно
удовлетворени” от всички общински
услуги.
Вариант Б: Средния процент
отговори “напълно удовлетворени”
от подбрани общински услуги.
Среден доход на домакинство
Процентът безработни от
населението в активна възраст (от
НСИ)
Процент домакинства, чиито доходи
са под официалния праг на
бедността.

* Предложен като ключов индикатор

3

Както ги измерва Националния статистически институт.
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3.

КОЙ ТРЯБВА ДА СЪБИРА И АНАЛИЗИРА ИНФОРМАЦИЯТА

Събирането и анализът на информацията поставя два основни въпроса:
•
•

Кой да събира информацията за наблюдението на местно ниво; и
Коя институция трябва да отговаря за комплектоването на данните събрани
на местно ниво в националната система за наблюдение и оценка.

3.1 Система за събиране на данни на общинско ниво

Както отбелязахме в първата глава много аргументи може да се приведат в полза на
това общините да бъдат насърчени да събират и използват собствени данни за
изпълнението в допълнение към отчетните данни, които представят на национално
ниво. Затова препоръчваме националната система за наблюдение и оценка на
финансовата децентрализация да стъпи върху наблюдението на изпълнението от
общините. Така наистина възниква риск някои общини да се почувстват принудени
да манипулират данните си, за да покажат по-добро изпълнение. Лесно е обаче да
се вградят достатъчно надеждни механизми, които да предпазват от такъв проблем.
Има два варианта за събиране на данни за изпълнението на местно ниво – това
може да се прави или от самите общини, или от някоя неправителствена
организация. Изборът на всеки от тези варианти има своите предимства. Ако
общината събира сама информацията има голяма вероятност наблюдението на
изпълнението да се превърне в управленски инструмент на общинската
администрация. Освен това данните за финансите и предоставянето на услугите ще
се обединяват по-лесно, тъй като те се съхраняват в отделите на общините. От
друга страна, на една местна неправителствена организация ще се гледа като на понеутрален източник, тъй като при нея не би съществувал конфликт на интереси. В
крайна сметка по-силни са аргументите в полза на първия вариант – самата община
да събира информацията на местно ниво, а не НПО.
Системата за събиране на данни на общинско ниво трябва да съответства на
определен национален стандарт, за да се набира информация, която може лесно да
се консолидира на национално ниво. За да стане това, ние препоръчваме да се
предприеме пилотна програма, в която да се разработи и тества прототипа на
събирането на данни на общинско ниво. Той може да обхване трите нива на
показатели, които се предлагат за общинското ниво: финансовото състояние на
общините, изпълнението на общинските услуги и крайното въздействие
(удовлетвореността на гражданите и икономическото състояние).
Вж. Глава 5 “Следващи стъпки” в края на доклада.

15

3.2 Събиране и анализ на данните на национално ниво

Следващият въпрос е в това кой да отговаря за обединяването на цялата
информация в национална програма за наблюдение. Това може да се извършва от
някое министерство или НПО, работеща в тази област – например Националното
сдружение на общините, Фондацията за реформа в местното самоуправление или
Българската академия на науките. Сред министерствата очевидно такава роля биха
могли да играят Министерството на финансите и Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Възможно е тази функция да изпълняват и
Националния статистически институт или Сметната палата.
Изискванията за тази дейност налагат да се осъществява от организация, чийто
персонал е:
•
•
•
•

компетентен в различните аспекти на измерване на изпълнението (особено
при финансите),
има достъп до и разбира данните на общинско ниво,
има капацитет да работи с големи база данни и да прави нужния
статистически анализ, и
знае как да изработва ясни доклади, разбираеми за хора, които не са
експерти.

Препоръчваме РГФД да състави под-група, която да разгледа тези изисквания и
прецени организационните възможности преди да се вземе решение. Която и
организация да бъде избрана за да управлява националната система за наблюдение
и оценка, тя ще трябва да работи в тясно сътрудничество с пилотния проект на
общинско
ниво,
споменат
по-горе.
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4.
КАК ЩЕ СЕ ДОКЛАДВА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
И ОЦЕНКАТА
4.1 Преглед

Резултатите от системата за наблюдение и оценка трябва да се представят редовно
пред широка аудитория. Националната преса трябва да бъде първата аудитория
заедно с традиционните групи заинтересовани от общинските проблеми министерства, законодатели, общински сдружения и други НПО.
За да достигнат до широка аудитория резултатите трябва да се представят в лесно
достъпна форма с нужната подкрепяща ги информация. Следва да се отдели
специално внимание на начина на представянето им. За да може резултатите
наистина да са полезни за пресата, от полза би било в екипа, който подготвя
докладите и стратегията за разпространяването им да се включат и журналисти.
4.2 Видове и графици за докладване на резултатите

Препоръчваме наблюдението да се осъществява на ежегодна база, с едно
изключение само: показателите за финансовото състояние трябва да се наблюдават
на база полугодие през следващите няколко години предвид тежката криза, в която
се намираха общинските финанси доскоро.
В ежегодния доклад за наблюдението ще се дава актуализиран анализ на промените
в показателите в сравнение с предходната година. Специално ударение трябва да се
поставя върху “ключовите показатели”, тъй като чрез тях ще се показва общия
напредък в процеса на децентрализация. Освен доклада за наблюдението ще има и
Доклади за специална оценка.
Доклади за специална оценка може да се изготвят според нуждите. За момента
можем да кажем, че три вида такива доклади ще бъдат особено ценни:
•
•

•

Задълбочен анализ на изпълнението на подгрупа общини – например наймалките селски общини, или общините, които са областни центрове.
Задълбочен анализ на подгрупа общини със специфични проблеми—
например специален анализ на 25-те общини в най-тежко финансово
състояние през 2001 г., за да се види дали и как са се възстановили
впоследствие.
Казуси за най-добре работещите общини по подбрани показатели, за да се
види какви уроци могат да се извлекат от техния пример.

Освен Годишния доклад за наблюдението следва да се изготвя и Специален доклад
за наблюдението на финансовото състояние на общините на шест месеца, поне през
първите няколко години. В този доклад ще се актуализират данните от годишното
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наблюдение по тези показатели. В Таблица 6 са обобщени докладите за
наблюдение и оценка, описани по-горе.
Таблица 6. Препоръчвани доклади
ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ОЦЕНКА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1. Годишен доклад за наблюдението

Доклад за годишното изпълнение по
показателите за наблюдение

2. Шестмесечен доклад за
наблюдението на финансовото
състояние

Доклад за актуализиране на
шестмесечие на показателите за
финансовото състояние

3. Доклади за специални оценки

•

Да се проследи състоянието
на групи общини, които се
нуждаят от специално
внимание.

На групите общини в найтежко финансово състояние

•

Да се проследи състоянието в
рискови общини

Казус за общините с найдобро изпълнение

•

Да се извлекат уроци от найуспешно работещите общини

•

На важни подгрупи от
общини

•
•

За да сме сигурни, че публикуването на тези доклади ще има нужното въздействие
и ще достигне до желаната аудитория, препоръчваме те да се разпространяват
паралелно с провеждането на подходящи работни срещи и медийно покритие.
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5.
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Дадените по-долу четири стъпки са логическото продължение в развитието на
системата за наблюдение и оценка на финансовата децентрализация:
A. Решение за обхвата на системата: Работната група по финансова
децентрализация трябва да вземе решение за обхвата на системата,
по-точно за това дали препоръчаните в настоящия доклад четири
измерения са правилно подбраните и дали съпътстващите ги набори
от показатели и измерители са най-подходящите. В решенията следва
да се определи и регулярността на докладите за наблюдението и на
Докладите за специална оценка.
B. Решение по ключовите показатели: РГФД трябва да реши дали
иска да приеме набор от “ключови показатели” и дали предложения в
този доклад набор е приемлив, или се нуждае от преразглеждане.
C. Решение за организациите, които да изпълняват на общинско и
национално ниво: РГФД трябва да реши дали на общините да се
възложи отговорността да събират информацията за наблюдение на
изпълнението на местно ниво. Тя трябва да възложи и отговорността
на национално ниво на водещо ведомство – за тази цел навярно ще
трябва да се създаде подгрупа, която да прегледа изискванията и
оцени потенциалните организации.
D. Решение за подкрепа на пилотен проект за наблюдение на
изпълнението на общинско ниво: В този доклад се препоръчва да
се започне пилотен проект за въвеждането на наблюдение на
изпълнението на общинско ниво, който да е свързан с националната
система за наблюдение и оценка впоследствие; РГФД трябва да вземе
решение дали да подкрепи такава инициатива.
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