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Обучение на тема:

„Методи за ефективен обществен мониторинг на постигнатите резултати  

в прилагането на СВОМР“

Настоящият документ е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" 

на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

И съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР“, във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година” между СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ и фирма 

„Еврика 3М“ ЕООД
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Дата: 05 и 06 декември 2019 г.

Място: Конферентна зала на Община Стражица, 

находяща се на адрес в гр.Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5
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Видове мониторинг и оценки на публични

политики/програми

Препоръчва се подборът на конкретните индикатори за

извършване на оценката за постигането на целите на

политиката/програмата да бъде съобразени със следните

важни изисквания (SMART - модел).



Видове мониторинг и оценки на публични

политики/програми

(SMART - модел) е универсален и включва най-важните изисквания

по отнашение на мониторинга на ниво общественост. Изискванията

са:

1. Конкретни - достатъчно точни и ясни, да не дават възможност

за различни тълкувания, да бъдат разбирани по еднакъв начин от

всички;
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политики/програми

2. Измерими - да определят желано бъдещо състояние, 

така че да е възможно да се провери дали целите са

постигнати или не са постигнати. Желателно е целите да 

имат количествено изражение или да се основават на 

комбинация от описание и скали за измерване;



Видове мониторинг и оценки на публични

политики/програми

3. Приемливи - да бъдат приети от всички, 

от които се очаква да поемат отговорност

за тяхното постигане;
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политики/програми

4. Реалистични - да бъдат амбициозни, но 

изпълними, смислени и мотивиращи за тези, които

отговарят за постигането им;
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политики/програми

5. Обвързани със срокове – изпълнението им да бъде

свързано с определена дата или период от време;(4, стр. 

23-26)



Мониторинг и оценки на публични

политики/програми

Система за мониторинг на проекти към Стратегията на МИГ

Лясковец – Стражица е въведена, прилага се и позволява да се

прави обективна оценка за напредъка на прилаганата стратегия и

програмите към МИГ Лясковец-Стражица. Използваната система

за мониторинг и оценка е средство за проверка на напредъка на

СВОМР в съотвествие с препоръките за засилване на мониторинга

към подхода ВОМР на Европейската сметна палата.



Видове мониторинг и оценки на публични

политики/програми

Двата основни вида мониторинг и оценка са:

- Планиран мониторинг.

- Спонтанен мониторинг.

- Смесена форма между планиран и спонтанен.
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1.Мария Маринова
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Настоящият документ е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" 

на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

И съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР“, във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година” между СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ и фирма 

„Еврика 3М“ ЕООД


