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Мониторинг 

Според Речника на чуждите думи в българския език (2007) думата

“мониторинг” означава: 1.Надзор, наблюдение и контрол на определена

дейност от определено лице. 2. Наблюдения, оценка и предвиждания за

състоянието на околната среда във връзка с живота на човека и стопанската

дейност.

Мониторинг: функция на постоянно наблюдение, която използва

систематично събиране на релевантна и подбрана информация, за да

предостави на мениджмънта и на основните заинтересовани страни на

програмата/проекта индикатори за степента на напредъка и постигането на

целите, както и за процеса и въздействието. (2, стр. 86)



Мониторинг

Когато се говори за мониторинг, най-често се дава пример с пилотската

кабина, където пилотът има предварително начертан маршрут със задача за

неговото изпълнение – карта, данни и уреди за следене на изменението на

редица показатели за състоянието на машината и движението й по

начертания ориентир, а на таблото в кабината има десетки прибори за

следене на курса, височината и времето на полета и др. Полетът има начална

и крайна точка, а задачата е да се стигне безаварийно до мястото на

приземяване. За целта пилотът непрекъснато следи данните за маршрута и

уредите. При автопилот всичките данни за полета са въведени в компютърна

програма, която изпълнява полета по начертания маршрут и сигнализира при

повреди, нередности, отклонения от въведените данни. Това е своего рода

мониторинг на процеса летене на самолет от една точка до друга точка.



Мониторинг

Мониторингът е системно наблюдение на процесите и в наши дни той се
подпомага от систематизирана, предварително събрана и обработена
информация, средства, уреди и методи за наблюдение. Ако екипажът на
“Титаник” не беше се оставил само на сетивата на моряка, не беше
надценил ролята му, както и устойчивостта и здравината на кораба, той
нямаше да се удари в ледения айсберг, да се разбие и да потъне.
Мониторингът всъщност е една непрекъсната навигация. За да се
направи мониторинг на дадена дейност, трябва да се знае изходната
ситуация и набелязаната цел – крайната точка на задачата. Трябва да се
разработи пакет от дейности за постигане на целта, които да са времево
об вързани и финансово обезпечени за изпълнението на поставената
задача от началото до края. За тази цел постоянно или през определен
период от време се проверява изпълнението на тези дейности. За
проверката планираните дейности се сравняват с проведените или
провежданите. (2, стр. 86-87)



Мониторинг

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.



Мониторинг

• 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.

(3, стр. 5)



Мониторинг и оценка на обществени 

програми/политики

Мониторингът и оценката на обществените политики и програми са
инструменти на доброто управление.

1. Те създават прозрачност.

2. Мониторингът и оценката осигуряват отчетност.

3. Те гарантират отговорност на управлението.

4. Мониторингът и оценката подобряват качеството на изпълнението.

5. Мониторингът и оценката допринасят за ефективността и ефикасността на
политиките/програмите и изграждането на стратегическа визия.

Смисълът на мониторинга и оценката на публичните политики и програми
е да се прецени дали е възможно да се повиши качеството на живота,
благосъстоянието и възможностите за просперитет на гражданите. (4,
стр.22)



Видове мониторинг и оценки на публични

политики/програми

Оценката на показатели (benchmarking) се базира върху разработване на
система от критерии и индикатори, чрез която се осъществява мониторинг и
оценка на ключови обществени цели, политики и програми.

Осъществяването на оценката на показатели преминава през пет
последователни фази:

1. дефиниране на обекта и целите на оценката;

2. подготовка на оценката;

3. набиране на информация за стойностите на показателите, въз основа на
които се извършва оценката;

4. анализ и интерпретация на стойностите на показателите;

5. отразяване на резултатите от оценката при реализацията на
политиката/програмата.
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