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Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

Чрез мониторинга и оценката се създават механизми за участие.

Гражданите получават възможност да участват във вземането на решения по

отношение на оценката и промените при реализацията на публичните

политики и програми - пряко или опосредено от легитимните институции,

които представляват техните интереси.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

Мониторинга и оценката са инструменти за постигане на съгласие.

Доброто управление отчита и съгласува различните интереси, за да

постигне широко съгласие по това кое е в интерес за общността и

там, където е възможно – да се постигне съгласие по политиките и

процедурите за осъществяването на програмите. В процеса на

мониторинга и оценяването на публичните политики и програми

заинтересованите страни получава възможност за влияние върху тях.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

Основни принципи на мониторинга, отнасящи се до включването на

гражданите, са:

- Откритост и прозрачност – зона на взаимодействие между публичната сфера

и частната сфера/представители на отделни групи от частния сектор.

Взаимодействието се изразява в представяне на достоверна информация и

визуализацията на предприети мерки/действия, пряко засягащи отделния

индивид или неговите сдружения.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

- Достоверност – представената информация да съдържа

истински факти, документи и да отразява реални събития

или процеси. Институциите трябва да се стремят

предоставяйки информация, тя да може да се приеме с

доверие, което не подлежи на съмнение. Информацията

да е лесно сравнима и да свидетелства, че е

публикувана/продеставена отистински, надежден,

сигурен източник.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

- Толерантност - Проявата на толерантност не означава безразличие,

търпимост към социалната неправда, отказ от собствените убеждения

или отстъпка от собствените позиции под чужд натиск.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълното

зачитане на другите, техните идеи, практики или убеждения,

независимо дали са различни от нашите. При мониторинга е

необходимо да се вземе предвид оценката на всички засегнати и

заинтересовани страни от една политика или стратегия, независимо

от тяхната отличителност.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

Принципите и правилата на мониторинга създават и гарантират:

1.Ефективност и ефикасност на политиките и изграждането на

стратегическа визия - институциите постигат резултати, адекватни на

обществените нужди като наличните ресурси се използват по най-

добрия начин. Лидерите и обществеността изграждат широка и

дългосрочна перспектива за добро управление и развитие.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

2. Подобрение на качеството на изпълнението на публичните

политики, постиганите резултати, създаваните продукти и

предоставяните услуги. Подобрява се и се развива капацитетът на

всички институции, организации и техните мрежи, ангажирани с

реализацията на политиките.

3.Отчетност – отговорите на въпроса до каква степен политиките

постигат своите цели, доколко рационално са използвани публичните

ресурси, какви са обществените въздействия. Отчетността дава

възможност на всички заинтересовани страни –

социалноикономически партньори - да преценяват степента, в която

техните интереси са защитени.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

4.Отговорност на управлението - политиците и служителите в

публичния сектор правят публични резултатите от упражняването на

своите правомощия, вземат мерки при разминавания между

планирани и получени резултати, поемат отговорност за грешки и

некомпетентност.

5.Прозрачност на управленските процеси - информацията за

процедурите и отговорните институции са достъпни за

заинтересованите страни и обществеността, каналите за комуникация

между заинтересованите страни и публичните власти са отворени.



Принципи на мониторинг с пряко 

отношение към гражданите

6.Механизми за гражданско участие – активните граждани получават

възможност да участват във вземането на решения за реализацията на

публичните политики или необходимостта от тяхната промяна.

7.Съгласие – общественият дебат позволява съгласуване на различни

интереси и постигане на съгласие и подкрепа за реализацията на публичните

политики. В процеса на мониторинга и оценяването на публичните политики

заинтересованите страни получават възможност за влияние върху тях, което

води до мобилизация и координация на обществените действия на

различните заинтересовани страни. /8, стр.6/
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