Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Административен капацитет”, cъфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд

19 април 2009 г.

ИНДИКАТОРИ
ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
РАБОТНИ ПРОГРАМИ НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ ЗВЕНА
документ, изготвен в изпълнение на проект:
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАСОКИ
ЗА

ПОДГОТОВКА

НА

РАБОТНИ

ПРОГРАМИ

И

СЪВМЕСТНО

СЪС

СЕКРЕТАРИАТИТЕ НА СЪВЕТИТЕ РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА
ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА

2009 Г., ОБВЪРЗАНИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ

ДОКУМЕНТИ”

в изпълнение на проект: „Съвместни действия за по-добри резултати –
усъвършенстване на координацията в държавната администрация”,
финансиран от Европейския социален фонд чрез на Оперативна програма
„Административен капацитет”

В изготвените 59 работни програми на консултативни звена са включени
повече от 200 конкретни индикатори за проследяване на изпълнение на
работните програми, съгласно изготвените „Насоки за подготовка на работни
програми, включително примерен модел на работна програма”.

Разработените конкретни индикатори за проследяване на изпълнението
на работните програми на консултативните звена могат да се обобщят в пет
основни групи:
•

Първа група: брой приети предложения от членовете на консултативните
звена по внесени за обсъждане:
o проекти на стратегически документи;
o проекти на нормативни актове
o проекти на отчети;
o проекти на аналитични доклади;
o проекти на програми;
o проекти на планове и отчети за тяхното изпълнение;
o предложени мерки;
o проекти на методики и процедурни правила;
o проекти на решения;
o

•

други подобни документи;

Втора група: брой одобрени документи:
o стратегии;
o планове за изпълнение на стратегии;
o нормативни актове;
o отчети;
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o аналитични доклади;
o изпълнени програми;
o планове;
o конкретни мерки;
o методики и процедурни правила;
o други подобни документи;
•

Трета група: брой одобрени решения по конкретни въпроси, обсъждани от
съответното консултативно звено;

•

Четвърта група: конкретни индикатори като:
o брой изпълнени проекти;
o процент на усвоените средства;
o процент на изпълнени (неизпълнени) планирани мерки и/или
дейности (действия);
o брой извършени проверки;
o брой констатирани нарушения;
o брой проведени семинари за обучение;
o брой проведени социологически проучвания;
o брой проведени рекламни кампании;
o други подобни индикатори;

•

Пета група: конкретни индикатори, характеризиращи състоянието на
определени сектори като:
o процент на увеличение на броя на туристите посещаващи дадена
територия за реализиране на екотуризъм;
o процент

от

територията

на

страната,

където

е

възможно

практикуване на екотуризъм;
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o процентно изменение на ползващите определени продукти и/или
услуги;
o други подобни индикатори

Конкретните индикатори за проследяване на изпълнението могат да се
видят в документа „Работни програми за 2009 г. на консултативни съвети,
включващи и разработени индикатори за изпълнение на работните програми”.
В заключение следва да се подчертае, че всички индикатори са
практически приложими, защото са налице възможности за осигуряване на
информация за техните стойности
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