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I.УВОД 
 

Настоящият Механизъм и процедура за оценка на ефективността и ефикасността на 
администрацията на община Батак се изготвя в изпълнение на проект “Повишаване на 
ефективността на общинската администрация на Батак, чрез анализ и оптимизация”, 
финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I 
“Добро управление”, подприоритет 1.1. “Ефективна структура на държавната 
администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07, с регистрационен номер 13-
11-56 от 08.05.2014 г. с бенефициент община Батак, реализиран с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. 

При разработването му са проучени редица вътрешни нормативни актове на 
общината като: Устройствен правилник на общинска администрация  Батак и Заповеди 
за измененията и допълненията му; Вътрешни правила за организация на 
административното обслужване в Община Батак; Вътрешни правила за достъп до 
обществена информация; Харта за правата на потребителя на административни услуги ; 
Система за финансово управление и контрол, Процедура за процеса на разработване и 
актуализация на политики и стратегически документи; Инструкции за изпълнение на 
заложените политики в Община Батак; Правила за  контрол на процеса по формулиране 
и актуализиране на политики и стратегически документи; Методика за мониторинг и 
контрол на процеса по формулиране и актуализиране на политики и стретегически 
документи; Правила за мониторинг на процеса по формулиране и  актуализиране на 
политики и стратегически документи. 

 
Изследвани са и стратегически документи – Общински план за развитие на Община 

Батак 2007-2013 г., доклад – оценка за изпълнение на общинския план за развитие, 
Общински план за развитие на Община Батак 2014-2020 г., Стратегия за управление на 
общиската собственост, Общинска програма за опазване на околната среда и др. 
Съобразени са някои от принципите и начините за оценка на добро управление според 
насоките, дадени в “Методика за оценка на доброто управление в Общините”, издадена 
от омбудстмана на България в изпълнение на правомощието му по закон да отправя 
препоръки. 

 
Механизмът за оценка  на ефективността и ефикасността посочва етапите и 

процесите,  през които трябва да се премине, за да се прецени ефективността и 
ефикасността от работата на общинската администрация при постигане на нейните 
стратегически цели, както и каква е ролята и приноса на отделните структурни звена. 
Идеята за прилагане на подобен механизъм произтича от разбирането, според което, за 
да бъде управлявана добре една организация, следва да се създадат условия за 
оценяване на нейната дейност, което е свързано с доброто познаване и описание на 
начина и на фукциониране. В материала са посочени  основни понятия, предимствата в 
теоретичен и практически аспект, които предлаганият механизъм би осигурил при 
измерване и оценяване на общинската администрация. При структурирането на 
механизма за оценка са използвани метод за оценка на ключови показатели, както и 
критерият за оценка на ефективността “единица въздействие/ единица продукт”.  
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II. ЦЕЛ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  
 
Съгласно чл.2 и чл.17 от ЗМСМА общината е основна административно-

териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, като чрез 
него се изразява правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях 
органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, в сферата на: 

- общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, 
данъци и такси, общинската администрация; 

- устройството и развитието на територията на общината и на населените места в 
нея;  

- образованието; 
- здравеопазването; 
- културата; 
- благоустрояването и комуналните дейности; 
- социалните услуги; 
- опазването на околната среда и рационалното използване на природните 

ресурси; 
- поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 

паметници; 
- развитието на спорта, отдиха и туризма; 

 
 
Ефикасността и ефективността са един от принципите на доброто управление- 

постигането на ефикасност и ефективност означава гарантиране постигането на целите 
чрез оптимално използване на наличните ресурси. 

 
Прилагането на принципите на добро управление на местно ниво спомага за 

успешното решаване на сложни проблеми и съдейства за постигане на положителен 
отзвук от приложените решения. То може да предотврати появата на незаконни или 
негативни практики, да активира местната общност и да изгради чувство за социална 
принадлежност.  

 
В работата си общините следва да реализират интегрирани политики на основата на 

стратегическа оценка за тяхното очаквано икономическо, екологично и социално 
въздействие, да определят стандарти за предоставянето на услуги във всички сфери, 
както и индикатори за тяхното измерване, мониторинг на реализацията и изпълнението, 
да осигурят рамка на отчетност и ефективна регулаторна рамка, да приемат 
количествени и качествени годишни задачи и цели, да планират и предоставят услуги в 
консултации и обратна връзка с всички заинтересовани лица с цел да се доразвият и 
усъвършенстват услугите, да информират гражданското общество за предприетите 
политики и стандарти на услугите, да осигурят недискриминационен и ефективен достъп 
на гражданите  до услугите, да признаят правото на общностите да участват в процеса на 
вземане на решения и да осигурят възможност за това участие, да работят за 
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повишаване на квалификацията и ученето през целия живот, както на работещите в 
местната власт, така и на представителите на социално – икономическите партньори; да 
подкрепят гражданското участие в различните инициативи на общината, да организират 
и включат знанията и уменията на представители на различните общности за 
реализацията и управлението на проекти. 
 

Главните документи, в които са заложени целите и задачите, свързани с 
развитието на общината, са стратегическите документи като общински план за развитие, 
стратегии за развитие на различни области от дейността на общината, годишните 
програми за управление на общината, програмите за развитие и др..  

 
Основен елемент, свързан с изпълнението на стратегическите документи, е 

осъществяването на мониторинг и оценка на постигнатите резултати. Тяхното 
извършване представлява неразделна част от процеса на разработване и прилагане на 
обществените политики и програми.  

 
Целта на извършване на мониторинг и оценката на политики и програми, които са 

важен инструмент на доброто управление,  е да се осигури:  

 прозрачност, чрез предоставяне на информация за постиганите цели и изпълени 

задачи до всички заинтересувани лица; 

 отговорност на органите на местното самоуправелине и местната 

администрация; 

 качество на изпълнението; 

 постигане на отчетност; 

 разнообразяване на формите и методите за получаване на обратна информация 

от местната общност в търсене на обществена подкрепа и постигане на 

консенсус; 

 съдействие за ефективността и ефикасността на осъществяваните от общинска 

администрация Батак политики и програми чрез постигането на резултати, които 

съответстват на нуждите на обществеността и посредством използването на 

наличните ресурси по най-добрия начин. 

 

Целта на оценката на ефективността и ефикасността на общинската администрация е 
свързана с оценка на управлението на изпълнението и се явява като част от този по-
обобщен процес.  

 
Под понятието “управление на изпълнението” се разбира цялостен и стратегически 

подход, който се отнася до дългосрочните аспекти на развитие на администрацията и 
съдейства за координиране на усилията на различните нива на управление. Следва да се 
търси координация между целите на стратегическите документи и тяхното формулиране 
като по-конкретни цели на отделните структурни звена - дирекции, отдели, звена, 
докато се стигне до формулиране на конкретни задачи в работния план на всеки 
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служител. Чрез оценката на ефективността и ефикасността се търси възможната 
интеграция между организационното и индивидуалното изпълнение.  

 
Целта на Механизма за оценка на ефективността и ефикасността е в подпомагане на 

общинската администрация на Батак при осъществяване отчитането на постигнатите 
цели и резултати, заложени в годишния план на администрацията в цялост и на 
отделните и звена, както и при съпоставянето на целите и индикаторите за изпълнение, 
заложени в ОПР за съответния период или друг стратегически документ. 

 
При оценката на ефективността и ефикасността се акцентира върху това доколко 

успешни са политиките и програмите на общинската администрация, постигнали ли са 
набелязаните цели, какви са настъпилите положителни и отрицателни въздействия, 
рационално ли са използвани финансовите и човешки ресурси и др.  

 
III.ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП 
  
Предпоставка за извършване на оценката на ефективността и ефикасността на 

общинската администрация е осъществяването на мониторинг и оценка на 
осъществените общински политики и изпълнени стратегически документи. В процеса на 
разработване и изпълнение на общински политики се наблюдава цикличност, при която 
резултатите от мониторинга и оценката на политики полагат основите в етапите на 
стратегическо планиране, разработване и прилагане на същите.  
 
Схема на разработване и прилагане на политики  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Важно при започване на оценката е да се вземат предвид поставените от общината 

мисия и визия за нейното развитие, които би могло да се променят в течение на 
годините.  

 
Към настоящия момент мисията и визията на Община Батак са следните: 
 
МИСИЯ: Община Батак има за своя мисия все по-пълното удовлетворяване на 

потребностите на гражданите, бизнеса и структурите на гражданското общество за 

Установяване на 
изходна ситуация 

Консултиране 
Разработване на 
стратегически 
документ 

Консултиране Приемане на 
документа 

Прилагане 

Наблюдение  Контрол 
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предоставяне на качествени публични услуги чрез ефективност и ефикасност на 
общинската администрация, ползване достиженията на съвременните технологии и 
активна комуникация с местната общност. 

 
ВИЗИЯ: Визията за организационното развитие на общинската администрация е 

свързана с  предприемане на обоснована, законосъобразна  и последователна 
интервенция в следните области: 

 Прозрачни методи на работа  

 Релевантна и адаптивна структура  

 Опростени процедури за лесно боравене и прилагане от всички заинтересовани 

страни 

 Постигане на интегритет между общинските стратегическите документи 

 Навременни промени във вътрешните нормативни актове 

 Мотивирани и креативни  служители 

 Използване достиженията на съвременните информационни технологии  

 Повишаване на личния професионален капацитет на всеки служител от 

общинската администрация 

 Изграждане на собствен административен капацитет за планиране на развитието 

 Динамична и отворена обратна връзка с всички заинтересовани страни  

 Въвеждане на иновации и взаимстване на положителен опит за организационно 

израстване на общинската администрация и нейните човешки ресурси 

 
Измерването на поставените в стратегическите документи цели се извършва чрез 

постигнатите резултати с помощта на показатели/индикатори за изпълнение и /или 
индикатори за резултат. Показателите или индикаторите съответно са набор от 
измерения на специфични променливи по отношение на време, хора, финанси и др.  
Показателите имат различни стойности в зависимост от количеството на променливата, 
която измерват. Резултатите, които общината постига по отношение на своята стратегия 
и планове, свързани с потребностите на различните заинтересовани страни са “външни 
резултати”, а преценката на резултатите на общинската администрация във връзка с 
нейното управление и усъвършенстване са т.нар. “вътрешни резултати”. 
   

Във вътрешен за общината документ Правила за мониторинг на процеса по 
формулиране и актуализиране на политики и стратегически документи  е посочено, че 
екипът за мониторинг създава индикатори  за изпълнение на стратегическия и 
оперативен документ. Индикаторите за изпълнение могат да включват най-общо 
следните индикатори: брой проведени срещи, брой актуализации, брой анкети, брой 
изготвени документи, брой консултации, брой събрани и обобщени добри практики и 
др.  Индикаторите за резултат следва да съдържат: степен на изпълнение на 
стратегическия и оперативния документ, брой/процент решения, приети с коненсус, 
степен на удовлетвореност на целевите групи и заинтересованите страни от текущото 
изпълнение на стратегическия документ и др. под. 
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Индикаторите не трябва да са абстракти, те трябва да са измерими, постижими, 

реалистични и съобразени с времевата рамка на изпълнение. 
 
Във връзка с оценката на ефективността и ефикасността на общината следва да се 

анализират стратегически и програмни документи, които са актуални към съответния 
период.  Механизмът за оценка може да се приложи към всеки един документ на 
общината, в който са заложени цели за развитието и – Общински план за развитие, 
Годишен план за управление, Стратегия за съответна област от политиката на общината. 

 

Оценките на ефективността и ефикасността следват логиката на реализация на 

поставените стратегическите и годишни цели от общинската администрация. Основа за 
оценка представлява анализ на изготвените за целите на мониторинга предварителни, 
междинни и текущи оценки, както и заключителните и последващи такива. Техните 
функции са както следва: 

Предварителните оценки са свързани и предшестват формулирането на 
стратегическите цели по отделните области на политика. Те съдействат за 
предварителното идентифициране на възможните последици от осъществяването на 
политиките и потребностите на заинтересованите страни, чрез тях се посочва изходната 
ситуация, оценяват се съществуващите рискове и потенциални проблемни области. 
Предварителните оценки дават основата за оценката, извършвана при последващия 

мониторинг, текущите и заключителните оценки и допринасят за формулирането на 
ясни и измерими цели и критерии за оценка. 

Междинната оценка не е задължителен, но е препоръчителен етап от мониторинга, 
като може да се извърши след приключване реализацията на дадена фаза на дадена 
политиката или в средата на програмния период. Тя дава възможност за преценка и 
предлагане на промени в целите и приоритетите на изпълнението. При нейното 
извършване се съпоставя изходната ситуация с предвидените действия и извършените 
до момента интервенции, като се преценява дали те  са релевантни на променящите се 
социално-икономически или нормативни условия. 

Текущото оценяване се осъществява по време на прилагането на годишните планове 
като са разглежда дейността на всички дирекции, отдели и звена.  То е елемент от 

постоянния мониторинг. Чрез текущото оценяване се преценява дали е възможно и 
вероятно изпълнението на поставените годишните цели, какви проблеми са възникнали, 
какви са причините и какви мерки, могат да се вземат с цел тяхното отстраняване и 
ограничаване, за да се изпълнят поставените цели. Въз основа на изводите от текущото 
оценяване може да се предложат мотивирани промени в целите, съдържанието, 
дейностите и сроковете.  

Заключителната оценка дава възможност да се направи извод за цялостната 
реализация на годишните цели на администрацията, какви са били причините за 
постигане или не на напредък в съответните области, устойчиви ли са резултатите и др.. 
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Чрез нея се констатира дали са били ефикасни и ефективни предприетите мерки,  как са 
били използвани обществените ресурси, изпълнени ли са били заложените цели. Въз 
основа на заключителната оценка могат са се дадат препоръки при разработването и 
реализацията на годишните цели през следващия период.  

Последващата оценка се извършва след приключване на дадена стратегия, план или 
програма. Чрез нея се преценява въздействието от постигнатото, ползите за местната 
общност и необходимостта от предприемане на нови действия или завършване на 
започнатото.  

Важно за изготвянето на оценката на ефективноста и ефикасността е и наличието на 
“работен” план или план за действие за всеки отделен служител, в който са разписани 

конкретните задачи, свързани с изпълнението на дейността на съответното 
административно звено.   

 

IV.СЪЩИНСКО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА 
 

Стъпки при извършване на оценяването: 
1. Идентифициране на дългосрочните и годишни цели на администрацията; 
2. Идентифициране на дългосрочните и годишни цели на отделните 

дирекции, отдели и звена, както и доколко те са адекватни на целите на 
община Батак, дали са конкретни и измерими, има ли посочени срокове за 
изпълнение, обвързани ли са помежду си и обезпечени ли са с функции; 

3. Съпоставяне изпълнението на целите на общинската администрация с 
изпълнението на целите на структурните звена; 

4. Изводи относно ефективността; 
 
 

IV.1. Идентифицирането на дългосрочните и годишни цели на администрацията  
се извършва на база на ОПР за съответния период и от годишните програми за 
управление на общината. Те могат да се отразят в съотвената таблица.  

 
 

Таблица №1 Идентифициране на цели 
 

Стратегическа/ 
дългогодишна 
цел 

Приоритет Мярка Цели за 
................г. 

Документ, 
в който е 
посочена 
стратег. 
цел 

Документ, 
в който е 
отразена 
годишната 
цел 

Степен на 
съответствие 
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Скала за съпоставка: 
0 т. – липсва годишна цел, която да съотвества на стратегическата цел; 
50 т. – има формулирана годишна цел, но тя не съответства в пълна степен на 
поставената стратегическа цел – съответства на една или две от предвидените мерки, 
формулирана е неясно и обобщено; 
100 т. – има формулирани годишни цели към всяка от мерките и напълно съответства  за 
постигането на стратегическата цел; 
 

IV.2. Идентифициране на дългосрочните и годишни цели на отделните дирекции, 
отдели и звена е свързано с това, дали се извършва каскадно обвързване на целите на 
община Батак с целите на по-долни нива – дирекции, отдели и звена. За целите на 
оценката не само на ефективността, но и на изпълнението на стратегическите документи 
би следвало да се изготвят работни планове, в които да се описват годишните цели на 
служителите – експерти в администрацията и на ръководителите на общината, както и 
конкретни задачи с посочване на индикатор за измерване и срокове за изпълнение. 
Анализът на работните планове е необходим, за да се отговори на въпроса налице ли е 
обезпеченост и обвързаност на изпълнението на стратегическите цели  функционално и 
времево.  
 При извършване на оценяването се разглеждат основните политики, за които 
отговаря общинската админстрация: 

- Икономика/общинска собственост; 
- Местни данъци и такси; 
- Регионално/местно развитие; 
- Благоустройство, инфраструктура, транспорт; 
- Административно – териториално устройство; 
- Образование; 
- Здравеопазване и социални дейности; 
- Околно среда и води; 
- Селскостопанска политика; 
- Култура, спорт, туризъм; 
- Обществен ред; 

 
Представянето на връзката между областите на политика, стратегическите 
документи и заложените в тях стратегически цели, както и функционалната 
обезпеченост по звена се представят в табличен вид, както следва: 
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Таблица №2 Връзка между областите на политика и функционална обезпеченост 
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общинско 

имущество, 

общински 

преприятия, 

общински 

финанси, 

данъци и такси, 

общинска 

администрация

Програма за 

управление и 

разпореждане с 

имоти-общинска 

собственост за 2014 

г. на община Батак и 

Стратегия за 

управление на 

общинската 

собственост на 

устройство и 

развитие на 

територията на 

общината и на 

населените 

места в нея

проект за ОПР-2014-

2020 г. 

опазване на 

околната среда

Общинска програма 

за опазване на 

околната среда

здравеозапзване

култура

образование

социални услуги

благоустрояван

ето и 

комуналните 

дейности

поддържането и 

опазването на 

култура, 

исторически и 

архитектурни 

паметници

развитие на 

спорт, отдиха и 

туризма  
 

 
 Легенда: 
Оцветеното в червено – дирекцията, отдел и/или звеното имат основна функция; 
Оцветеното в оранжево – дирекцията, отдел и/или звеното имат спомагателна функция; 
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 Прегледът на таблицата, след нейното попълване, дава възможност да се 
отговори на въпросите до каква степен основните области на политика са застъпени в 
основните стратегически документи на общината, има ли изготвени секторни документи 
и съответно кои структурни звена обезпечават функционално съответните документи и 
области на политики. 
 

IV.3. За целите на оценката на ефективността на администрацията е необходимо да 
се извърши съпоставяне изпълнението на целите на общинската администрация с 
изпълнението на целите на структурните звена при използване метода на оценка по 
ключови показатели за резултат и/или изпълнение; 

 
Понятието за “ефективност” посочва отношението между постигнатия резултат, 

въздействие или ефект спрямо целите на съответната организация /стратегически, 
оперативни, тактически/,  като колкото повече са постигнатите цели, толкова по-
ефективни са били действията.  

 
Оценяване на ефективността включва оценката на постигнатите резултати и цели, 

поставени в стратегическите документи и съответстващите им цели в годишния план на 
администрацията и отделните звена / дирекции и отдели/ , като следва да се обърне 
внимание на следното: 

 
Оценява се до каква степен се постигат очакваните резултати на отделните звена и 

как те са допринесли за изпълнението на годишните цели на администрацията. Тази 
оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и постиженията (включително 
странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени ефективността на 
дейността на администрацията.   

 

 За извършване на оценка на постигането на поставените цели (дългосрочни и 
краткосрочни) на администрацията може да се използва метода на оценка на 
показателите /индикаторите/. За проследяване съответствието на заложените в 
стратегически документи цели и дейности с поставените конкретни задачи и постигнати 
оперативни цели от съответно структурно звено на администрацията /дирекции, отдел, 
звено/ следва да се направи съпоставка по предварително зададените индикатори 
/ключови показатели/.  Критериите и показателите, по които се извършва оценката 

следва да бъдат тези посочени в системата от индикатори при 
стратегическите/плановите и програмните документи и в матрицата за полагане на цели 
на администрацията и структурните звена – дирекции и отдели за краткосрочните цели. 
От друга страна следва да се определи показател за текущо състояние /текуща 
стойност/, като при съпоставката му със заложения показател /целева стойност/ ще се 
онагледи степента на постигане на съответната стратегическа цел.   

 Оценяването се извършва по дирекции, отдели и/или звена. Посочва се статуса 
на изпълнение и причините за неизпълнение – ако има такова. 

За отчитане се използва формата, показана в таблица 3.  
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Таблица №3 – Форма за оценка на показателите 

1.Стратегическа 
цел 

2.Дирекция 
/ отдел 

3.Мярка, 
предвидена 

в стратег. 
документ 

4.Показатели за изпълнение 

5.Критерии за 
оценка на 

изпълнението 

6.Статус на 
изпълнени

ето 

7.Причини за 
неизпълнение 

4.1.Оперативна 
цел /конкретна 

задача/ 

4.2.Целева 
стойност 

4.3.Текуща 
стойност 
към дата 

................г. 

4.4.Разлика 
между 

текуща и 
целева 

стойност 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
Легенда по колони:  

1.Посочва се стратегическата цел, предвидена в стратегически документ; 
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2.Посочва се предвидената мярка за постигане на съответната цел 
3.Посочва се дирекцията / отдела/ звеното; 
4.Показатели за изпълнение 
4.1.Посочва се конкрентната оперативна цел / конкретизира се съответната дейност/, която кореспондира на стратегическата 
цел, и се изпълнява от отделното звено; 
4.2.Посочва се заложеното в съответен документ целево състояние /целева стойност в началото на годината; 
4.3. Посочва се реално постигнатия резултат/текуща стойност в края на годината или към съответна конкретна дата 

4.4.Разлика между  целеви и постигнат резултат;  
 
5. Посочва се критерии за оценка на изпълнението-  отразява степента на изпълнение на поставените цели.  

Критерии за оценка са: 
− Неизпълнение на поставената цел – лошо изпълнение – 0%; 

При разминаване на текущия и целеви показател от 0 до 25% изпълнение  - оценка “незадоволително изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 26% до 50% - “задоволително изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 51 – 75 % - “много добро изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 76% до 100%  или липса на разминаване – “отлично изпълнение”; 

6. Статус на изпълнението – посочва се в проценти ; 
7.При неизпълнение се почват причините с поставяне на съответен индикатор: 
- недостатъчна материална база – 7.1.; 
- недостатъчен финансов ресурс – 7.2.; 
-недостатъчна професионлана квалификация на служителие – 7.3.; 

-струтурни промени в администрацията  - 7.4.; 
- промени в законодателната рамка на национално ниво – 7.5.; 
-неизпълнение по сключени договори-7.6.; 

-несполучено или забавено финансиране-7.7.; 
-неполучено или забавено финансиране-7.8.; 
- друго – 7.9. 
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IV.4. Извод относно оценката на ефективността. 
 

 Направена оценката на ефективността дава отговор за степента на постигнатите 
резултати от непосредственото изпълнение на годишните цели и показва 
взаимовръзката с реализацията на стратегическите цели с целите  на общинската 
администрация. 
 В доклада, предвиден в раздел VI. от настоящия механизъм се излагат 
констатациите, въз основа на събраната информация, чрез попълване на приложените 
към механизма таблици.  
 При констатиране на неизпълнение на някоя цел, следва да се посочат причините 

и да се набележат съответните коригиращи мерки и действия за тяхното преодоляване. 
 

V.  СЪЩИНСКО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕФИКАСНОСТТА 
 

V.1. Понятие “ефикасност”.  

Понятието за “ефикасност” посочва отношението на постигнатия резултат спрямо 
вложените разходи /енергия, труд, финансови средства/. Тук съотношението е колкото 
по-малко са вложените финансови и човешки или времеви ресурси, толкова по – 
ефикасни са действията. Ефикасността отговаря на въпроса дали нещата се вършат по 
правилния начин и с каква обратна връзка разполагаме. 

Оценката на ефикасността е оценка на извършените разходи.  Съпоставят се 
постигнатите резултати от общинската администрация с разходите (изразходваните 
ресурси) за тяхното получаване. Преценява се адекватността на разходите за постигане 
на определена цел, за да се определят най-изгодните възможности и начини за 
постигане на предвидените цели. Целта на анализа е да се определи възможно ли е 
дадена дейност и резултата от нея да се осъществят с по-малък ресурс.  

V.2. Метод за изчисляване на ефикасността. 

За целите на оценката на ефикасността на дейностите на община Батак следва  да се 
предвидят индикатори за ефикасност, които да са разработени по начин, че да отразяват 
стратегическите цели и подцели на общината. Ефикасността се измерва на годишна 
база, като  годишните индикатори за ефикасност на общината се изчислява като 

съотношение между показателите за резултатите от дейностите на общината и 
количеството на използваните ресурси за изпълнението на тези дейности -формула 1.  

 

/формула 1/  

Eф=  Р - резултат от дейността в годината / С - средства за дейността за година 

 

Показателят за резултат от една дейност се измерват в натурални единици – брой, 
квадратен метър, декара и др. Показателят за използвания ресурс за  осъществяване на 
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дейността могат да бъдат два вида: финансов ресурс , който се измерва в пари /лева/ и 
човешки ресурс, който се измерва в човекодни или човекочасове, изразходвани за 
постигане на дейността. 

Оценката на ефикасността може да обхване  аспекти като: 

− дали човешките, финансовите и другите ресурси са използвани оптимално; 
− дали публичните услуги са извършвани качествено, своевременно и в полза на 

целевите групи; 

Изводи за ефикасността могат да се правят чрез съпоставяне на резултати от 
дейността през различни периоди, спрямо резултата от една конкретна година, 
определена за базов индикатор или с нормативно посочен  стандарт. 

Степента на ефективност може да се прецени и чрез съпоставяне на постигнатите 
и заложените резултати, като степента на изпълнение в проценти се представи по 
следната формула: 

Степен на изпълнение = Постигнат резултат / Заложен резултат в съответен 
стратегически документ. 

 / Забележка - Постигнат резултат е индикаторът за текущо състояние в 
края на отчетния период/  

 За всяка от стратегическите цели на община Батак се определят по няколко важни 
за нея дейностти, за които да се направи преценка за ефективността.  Тя може да се 

разгледа през призмата на съпоставка между заложените в съответните стратегически 
документи показатели за резултат /целева стойност/ и  предвидения по бюджет разход 
– от една страна и постигнатия резултат към определен период от време /например 
една година/ и реално изразходвания ресурс / финансов ресурс/, изчислени по 
посочената по-горе  / формула 1/  - Таблица №4 

Таблица №4 Заложени показатели, предвиден бюджет, реално изразходван ресурс 

Стратег. 
цел 

Целева 
стойност 
- Ц 

Заложен 
по 
бюджет 
ресурс 
стойност 

Текуща 
стойност 
- Т 

Изразходван 
ресурс –  

Фин. 
Средства 

Показател 
целева 
стойност-
Ц/Показател 
текуща 

стойност-Т 

Критерии 
за 
самооценка 

1. 
дейност  

      

2. 
дейност 

      

3.       



 

 Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “Повишаване на ефективността на общинската 

администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” с бенефициент община Батак, се  

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

17 

дейност 

 
Критерии за оценка са: 

- При разминаване на показателите Ц и Т  с до 25%  - оценка 
“незадоволително изпълнение” – поставя се в таблицата цифра 1; 
− При разминаване на показателите Ц и Т от 26% до 50% - “задоволително 

изпълнение” – поставя се в таблицата цифра 2; 
− При разминаване на показателите Ц и Т от 51 – 75 % - “много добро 

изпълнение” – поставя се в таблицата цифра 3; 
− При разминаване на показателите Ц и Т  от 76% до 100%  или липса на 

разминаване – “отлично изпълнение” – поставя се в таблицата цифра 4; 
 

При оценка на ефикасността на общината могат да бъдат взети под внимание и 
посочените в Методика за оценка на финансовото състояние на общините на 
Министерство на финансите показатели:  “население на един общински служител” и  
“дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи”.   

 
Таблица №5 Степен на административна натовареност на един служител. Разходи-

ползи 

Показател Метод за изчисление Описание на показателя 

Население на един 
общински служител 

= население/персонал по 
функция общинска служба 

Отразява степента на 
административната 
натовареност на един 
общински служител. 
Показва колко жители на 
общината се обслужват 
/условно/ от един 
общински служител 

Дял на разходите за заплати 
и осигуровки в общите 
разходи 

=разходи за заплати и 
осигуровки на 
персонала/общи разходи 

Отразява равнището на 
разходите за 
възнаграждения в 
общините спрямо общия 
размер на разходите 

 
V.3. Оценка на осигуреността на функциите на структурните звена на общинската 
администрация с ресурси.  
 За целите на тази оценка директорите на дирекция “Обща администрация” и 
дирекция “Специализирана администрация” следва да попълнят таблицата по-долу. 
 

Таблица №6 Обезпеченост на структурните звена 
 

Дирекция – “Обща 
администрация/ Отдел 

Ресурси Осигуреност с ресурси 

да не отчасти 
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Отдел Административно 
обслужване 

финансови    

човешки    

материални    

информационни    

други    

Отдел “Финанси и бюджет”     

Звено “Местни приходи”     

Дирекция – 
Специализирана 
администрация 

    

     

 
 

VI. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНКА 
 
Отговорен за процеса на оценка е ръководният състав на общинска администрация 

Батак. Препоръчително е оценка на ефективността и ефикасността да се извършва 
веднъж годишно в периода  преди изготвяне на годишния план за управление на 
общината. 

Годишната оценка се извършва при осъществяване на следните стъпки: 

1. Секретарят на общината ,  който  на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за 

администрацията има функции по планирането и отчетността при изпълнение на 
ежегодните цели на администрацията, определя стратегическия документ и/или 
документи, на чиято база ще се изготви оценката, както и съвместно с 
директорите на дирекции, кои индикатори ще се отчитат при попълване на 
таблицата 3. Изготвя се инструкция към участниците в оценката – отдели и 
структурни звена, чрез поне двама служители, работещи в звеното. 

2. Служителите от различните структурни звена попълват таблица 3, а директорите 
дирекция попълват таблици 1,  4 и 5. Секретарят попълва таблица 2 и 6; 

3. Подготовя си доклад за изпълнението на целите от директор дирекция, който 
обобщава резултатите от попълнените таблици.  

4. Докладите се предават на секретаря на общината,  
5. Секретарят на общината анализира и обобщава получените резултати, като 

изготвя доклад на ниво администрация. С началниците на отдели се разглеждат и 
анализират причините за забавяне и/или неизпълнение на целите. 

6. Секретарят на общината предоставя и уведомява кмета и неговите заместници 
(по ресори) за напредъка по изпълнение на годишните цели и дава препоръки. 

 
 Процесът на оценка на годишните цели би могъл да включи и междинна оценка, 

която да се извърши след изтичане на шест месеца от началото на съответния период, 
като се следва същата процедура. 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Таблиците, посочени в материала – Таблица №1, Таблица №2, Таблица №3, Таблица №4, 
Таблица № 5 и Таблица № 6 
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Приложение№1 
 
 

Таблица №1 Идентифициране на цели 
 
 
 

Стратегическа/ 
дългогодишна 
цел 

Приоритет Мярка Цели за 
................г. 

Документ, 
в който е 
посочена 
стратег. 
цел 

Документ, 
в който е 
отразена 
годишната 
цел 

Степен на 
съответствие 

 

 
 
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

 Проект № 13-11-56/08.05.2014 г. “Повишаване на ефективността на общинската 

администрация на Батак чрез анализ и оптимизация” с бенефициент община Батак, се  

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

21 

Приложение №2 
 
Таблица №2 Връзка между областите на политика и функционална обезпеченост  
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общинско 

имущество, 

общински 

преприятия, 

общински 

финанси, 

данъци и такси, 

общинска 

администрация

Програма за 

управление и 

разпореждане с 

имоти-общинска 

собственост за 2014 

г. на община Батак и 

Стратегия за 

управление на 

общинската 

собственост на 

устройство и 

развитие на 

територията на 

общината и на 

населените 

места в нея

проект за ОПР-2014-

2020 г. 

опазване на 

околната среда

Общинска програма 

за опазване на 

околната среда

здравеозапзване

култура

образование

социални услуги

благоустрояван

ето и 

комуналните 

дейности

поддържането и 

опазването на 

култура, 

исторически и 

архитектурни 

паметници

развитие на 

спорт, отдиха и 

туризма  
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Таблица №3 – Форма за оценка на показателите 
 

Стратегическа 
цел 

Дирекция 
/ отдел 

Мярка, 
предвидена 
в стратег. 
документ 

Показатели за изпълнение 

Критерии за 
оценка на 
изпълнението 

Статус на 
изпълнението 

Причини за 
неизпълнение 

Оперативна 
цел 
/конкретна 
задача/ 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 
към дата 
................г. 

Разлика 
между 
текуща и 
целева 
стойност 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Легенда по колони:  
1.Посочва се стратегическата цел, предвидена в стратегически документ; 
2.Посочва се предвидената мярка за постигане на съответната цел 
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3.Посочва се дирекцията / отдела/ звеното; 
4.Показатели за изпълнение 
4.1.Посочва се конкретната оперативна цел / конкретизира се съответната дейност/, която кореспондира на стратегическата 
цел, и се изпълнява от отделното звено; 
4.2.Посочва се заложеното в съответен документ целево състояние /целева стойност в началото на годината; 
4.3. Посочва се реално постигнатия резултат/текуща стойност в края на годината или към съответна конкретна дата 
4.4.Разлика между целеви и постигнат резултат;  

 
5. Посочва се критерии за оценка на изпълнението-  отразява степента на изпълнение на поставените цели.  

Критерии за оценка са: 
− Неизпълнение на поставената цел – лошо изпълнение – 0%; 

При разминаване на текущия и целеви показател от 0 до 25% изпълнение  - оценка “незадоволително изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 26% до 50% - “задоволително изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 51 – 75 % - “много добро изпълнение”; 
− При разминаване на текущия и целеви показател от 76% до 100%  или липса на разминаване – “отлично изпълнение”; 
6. Статус на изпълнението – посочва се в проценти ; 

7.При неизпълнение се почват причините с поставяне на съответен индикатор: 
- недостатъчна материална база – 7.1.; 
- недостатъчен финансов ресурс – 7.2.; 
-недостатъчна професионална квалификация на служителите – 7.3.; 

-структурни промени в администрацията  - 7.4.; 
- промени в законодателната рамка на национално ниво – 7.5.; 
-неизпълнение по сключени договори-7.6.; 
-несполучено или забавено финансиране-7.7.; 

-неполучено или забавено финансиране-7.8.; 

- друго – 7.9. 
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         Приложение №4 
 
Таблица №4 Заложени показатели, предвиден бюджет, реално изразходван ресурс 
 
 

Стратег. 
цел 

Целева 
стойност 
- Ц 

Заложен 
по 
бюджет 
ресурс 
стойност 

Текуща 
стойност 
- Т 

Изразходван 
ресурс –  
Фин. 
Средства 

Показател 
целева 
стойност-
Ц/Показател 
текуща 
стойност-Т 

Критерии 
за 
самооценка 

1. 
дейност  

      

2. 
дейност 

      

3. 
дейност 
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         Приложение №5 
 
Таблица №5 Степен на административна натовареност на един служител. Разходи-ползи 
 

Показател Метод за изчисление Описание на показателя 

Население на един 
общински служител 

= население/персонал по 
функция общи държавни 
служби 

Отразява степента на 
административната 
натовареност на един 
общински служител. 
Показва колко жители на 
общината се обслужват 
/условно/ от един общински 
служител 

Дял на разходите за заплати 
и осигуровки в общите 
разходи 

=разходи за заплати и 
осигуровки на 
персонала/общи разходи 

Отразява равнището на 
разходите за 
възнаграждения в общините 
спрямо общия размер на 
разходите 
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Приложение №6 
 
Таблица №6 Обезпеченост на структурните звена 
 

Дирекция/Отдел Ресурси Осигуреност на ресурсите 

да на отчасти 

Дир. Обща 
Администрация - 
Звено – местни 
приходи. 

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

Дир. Обща 
Администрация- 
Отдел финанси и 
бюджет. 

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

Дир. Обща 
Администрация -
Отдел 
административно 
обслужване 

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

Дир. Специал. 
Администрация- 
Отдел кадастър, 
регулация и 
строителен 
контрол. 

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

Дир. Специал. 
Администрация -
Отдел общинска 
собственост и 
стопански 
дейности. 

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

Дир. Специал. 
Администрация -
Отдел 
европейски 
политики, 
образование и 
култура.  

финансови    

човешки    

информационни    

материални    

други    

 
 


