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Методология  

за граждански мониторинг на административни услуги, 
предоставяни от общински администрации 

 
Разработена в рамките на проект „Капацитет за граждански мониторинг“ дог. № 317/27.05.2015, 

финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България 
по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 

 
 
 

I. Въведение 

Методологията е разработена в съответствие с целите на проект „Капацитет за граждански 

мониторинг“, финансиран по „Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм 

ЕИП 2009 – 2014 г.”  

В рамките на дейност 2 „Разработване на методологии за граждански мониторинг на публични 

услуги“ експерти разработиха примерна методология за мониторинг на услуги. В тази дейност е 

планирано подготовката на  примерни методологии за граждански мониторинг на 3 публични услуги, 

предоставяни на територията на област Ловеч. Основа на методологиите е анализа от фокус групите 

реализирани в дейност 1 "Проучване на местните проблеми".  Освен спецификите на общините и 

малките населени места в рамките на 8 фокус групи (във всяка от общините на областта) бяха 

обсъдени най-належащите за граждански мониторинг публични услуги на местно ниво.  Тези услуги 

са: Почистване, социален патронаж и административни услуги. 

Целта на настоящата методология е да подпомогне представители на НПО, младежи, активни 

граждани да осъществяват дейности по граждански мониторинг на публични услуги на местно ниво. 

Настоящата методология дава насоки за дейности по гражданско наблюдение на административните 

услуги, предоставяни от общините. 

С оглед спецификите в различните общини, експертите разработили методологията предлагат набор 

от мерки и предполагаеми действия, като оставят избора на местните мониториращи за избор на 

конкретните стъпки. 
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Методологията е разработена и в унисон с принципите за добро управление и цели да подготви хора 

на местно ниво да следят за изпълнението им. 

 

Принципите на добро демократично управление на местно ниво са: 

1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори - да се 
осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват правото си на глас по 
въпроси от обществен интерес;  

2) Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на нуждите и законно 
обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните власти;  

3) Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез оптимално използване 
на наличните ресурси 

4) Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до информация  и да се 
улеснява разбирането за това, как се решават обществено значимите въпроси; 

5) Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и предсказуемост;  
6) Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е поставен над личните 

интереси; 
7) Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните представители на населението, 

както и назначаемите служители са в състояние да изпълняват своите задължения; 
8) Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича практическа полза от 

въвеждането на нови решения и добри практики; 
9) Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание интересите на 

бъдещите поколения; 
10) Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и продуктивно използване 

на обществените фондове; 
11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се гарантира, че са 

защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, както и това, че никой от 
тях не е дискриминиран или изключен от обществения живот; 

12) Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и назначаемите 
общински служители поемат и носят отговорност за своите действия.   

 

В съответствие с тези принципи, целите на гражданския мониторинг са да се оцени съответствие или 

наличие на: 

 Целите, правилата, структурите и процедурите са в съответствие с очакванията и нуждите на 
гражданите;  
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 Публичните услуги се предоставят и доставчиците отговарят на жалби, препоръки и предложения 
от гражданите в разумни срокове; 

 Резултатите съответстват на съгласуваните цели; 
 Ресурсите са използвани по най-добрия и разумен начин; 
 Системите за управление дават възможност за оценка на ефективността и ефикасността на 

услугата; 
 Правят се регулярни одити и проверки за оценка и подобрение на изпълнението на услугата; 
 Решенията се взимат в съответствие с правилата и разпоредбите; 
 Има наличие на обществен достъп до информацията, с изключение на класифицираната 

информация по закон; 
 Информация за решенията, прилагането на политиките и резултати са достъпни до 

обществеността, за да се следи ефективно изпълнението на услугата; 
 Налице е желание и мотивация за непрекъснато подобрение на работата на изпълнители и 

управление на услугата; 
 Практически методи и процедури са използвани, за да се подобри капацитета на доставчиците на 

услуги; 
 Търсят се нови и ефективни решения на проблемите, които целят подобрение и оптимизиране на  

предоставяните услуги; 
 Съществува готовност да се тестват и въвеждат нововъведения и да се взема от опита на другите; 
 Тарифите на цели и такси да не надвишават разходите за услуги и не намаляват прекомерно 

търсенето, особено в случай на важни обществени услуги; 
 Следи се финансовото управление, включително в клаузите на договори и целесъобразността на 

вземане на заеми, в изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използването на 
извънредни приходи. 

 Наблюдава се зачитането на човешките права, предотвратява се дискриминация ма всяка основа 
при доставката на публични услуги; 

 Услугите се предоставят с мисъл за осигуряване на социално включване на 
необлагодетелстваните райони и групи; 

 Осигурен е достъп до важни услуги, по-специално за групи от населението в неравностойно 
положение; 

 Дава се информация за решенията, изпълнението на политиките, постигнатите резултати, така че 
да се насърчи ефективното даване на обратна връзка, предложения и препоръки от граждани и 
ползватели на услугите; 

 

II. Цели 

Методологията има следните цели: 

 Да предложи методи и мерки  за мониторинг на административните услуги 

 Да набележи дейности, които биха били в полза за гражданския мониторинг на публични 
услуги на местно ниво. 
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 Да предложи методи за набиране на участници и оповестяване на инициативите за 
граждански мониторинг на местно ниво. 

 

 

Целите на всеки граждански мониторинг на обществена услуга трябва да води до: 

 Подобряване на качеството на услугата; 
 Повишаване на ефективността на администрацията/доставчика на обществена услуга; 
 Принос към развитие, дизайн и предложение за нови обществени услуги (особено социални) 
 Повишаване на прозрачността на администрацията и процеса на вземане на решения; 
 Спазване на правни изисквания и правила; 
 Подобряване на доброто управление (като цяло); 
 Подобряване на дизайна, съдържанието и изпълнението на обществени услуги; 
 Подобряване на достъпа до процеса на планиране и вземане на решения; 
 Засилване на активното участие на граждани в мониторинга, контрола и подобрението на 

публичните услуги; 
 Подобряване на достъпа до информацията, която не е класифицирана; 
 Подобряване на прозрачността на решенията и изпълнението на политики (вкл. социални) 

Методологията ще е принос към решаване на местни проблеми в 8-те общини на област Ловеч по 
отношение на граждански мониторинг на публични услуги. Активни граждани, младежи и 
представители на НПО и медии ще бъдат по-подготвени да осъществяват дейности по граждански 
мониторинг.  

 
III. Целеви аудитории (целеви групи и заинтересовани страни на местно ниво, участници 

Целевите аудитории са тези групи, към които е насочен гражданския мониторинг. Това са  групите 

граждани, които реално ще дават обратна връзка, ще оценяват качеството на услугата или ще 

наблюдават изпълнението на услугата.  

За целите на настоящата методология, предложението е да се работи с 3 основни групи: 

1. Ползватели на административни услуги (анкетиране на клиенти на ЦУИГ) 

2. Жители на общината (онлайн анкета) 

3. Служители в ЦУИГ (или общинска администрация) 

Гражданският мониторинг ще се осъществи с активното съдействие на доброволци. Те ще бъдат 

подготвени и обучени да анкетират ползвателите. 

IV. Основни области за мониторинг 

Гражданският мониторинг ще обхваща следните области: 
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 Качество на административните услуги 

 Умения за работа с клиенти 

 Достъп до услугите (обслужване на едно гише, е-услуги, достъпни формуляри) 

 Ефективност (ресурси/резултати) 

 Ниво на удовлетвореност на клиентите 
 Степен на информираност на гражданите (за вида, начина на получаване) 

 

V. Методи и дейности: 

За да се наблюдава дадена услуга са необходими следните предпоставки: 

 Наличие на информация за услугата; 

 Готовност на доставчика, администрацията да предостави информация за услугата; 

 Съдействие на доставчика на услугата за осъществяване на мониторинг дейности и готовност 

на ползвателите да съдействат 

 Наличие на подготвени доброволци, които да извършват дейностите по мониторинг; 

 Наличие на подготвени експерти, които да анализират информацията и подготвят 

мониторинговия доклад 

Основните стъпки, през които преминава гражданския мониторинг са както следва: 
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Фаза 1. Събиране на налична публична информация за услугата 
- Списък на предоставяните административни услуги 

- Преглед на сайтовете на администрациите за налично описание на услугите, налични 

формуляри, цени, процедури за получаване на услуги 

- Посещение на ЦУИГ, преглед на табла с описание на услугите, налични формуляри и бланки и 

т.н. 

 

Фаза 2. Среща с местната власт за оповестяване на намеренията и постигане на 

съгласие за съдействие 

Срещата цели постигане на съгласие за сътрудничество и партньорство при осъществяването на 

гражданския мониторинг.  

Ползата от гражданския мониторинг е да се подобри услугата, а не да се конфронтират гражданите с 

местната власт или се поставя акцент върху недостатъците и грешките.  

 

Фаза 3. Набелязване на основните области за мониторинг 
- След анализ на услугата, се набелязват основните области/точки за наблюдение и 

мониторинг. 

- В конкретния случай, областите са: 

o Достъп до услугата 

o Наличие на информация за услугата (на сайта на администрацията); 

o Качество на услугата  

o Съответствие между цена и качество 

o Капацитет на служителите 

o Любезност (умения за работа с клиенти) 

 

Фаза 4. Избор на методи/ дейности 
Изборът на методи зависи от целите, областите за мониторинг, обхват, специфика на услугата и 

наличните ресурси. В конкретния случай е избран метода, анкетиране на ползватели на услугата  

- След избор на методологията се разписват конкретните дейности по изпълнение на 

методологията 

- Анализ на необходимите ресурси – човешки ресурси, необходимост от допълнителна 

информация, техническо оборудване, времеви ресурс (времетраене, тайминг и т.н.) 

 

Фаза 5. Сформиране на екип. Подбор и подготовка на доброволци и експерти 
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- Информационна кампания за стартиране на гражданския мониторинг. В зависимост от 

ресурсите – чрез средствата за масова информация, пресконференция, в социалните медии и 

т.н. 

- Набиране на експерти и доброволци 

- Обучение на доброволци, разпределение на задачи и отговорности 

- Съставяне на график, поставяне на срокове 

 

Фаза 6. Реализиране на дейности по осъществяване на граждански мониторинг 
- Изпълнение на дейностите по гражданския мониторинг  

o Анкетиране на ползватели на услугите в ЦУИГ 

o Онлайн разпространение на въпросниците 

o Таен клиент 

o Фокус група с представители на общинска администрация 

- Екипни срещи за следене на напредъка и споделяне на проблеми и предизвикателства 

 

Фаза 7. Анализ на резултатите 
- Анализ на резултатите от дейностите по гражданския мониторинг (анкети от ползвателите, 

анализ от фокус групата) 
- Съставяне на мониторингов доклад 

- Обобщаване на предложенията и препоръки за подобрение на услугата 
 

Фаза 8. Оповестяване на резултатите 
- Среща с общинска администрация за споделяне на резултатите от гражданския мониторинг. 

Даване на обратна връзка 
- Среща на екипа, реализирал гражданския мониторинг. Анализ и оценка на процеса. 

Препоръки и предложения за подобрение на процеса по граждански мониторинг 
- Оповестяване на резултатите (медии, социални медии, пресконференции) 

 

 

Анкетиране: 

Граждански мониторинг на административните услуги ще протече чрез анкетиране на клиенти на 

ЦУИГ и чрез онлайн допитване до граждани.  

Съдържание: Разработен в примерен въпросник (вж. Въпросник 1) с включени отворени и затворени 

въпроси за качеството на услугите и процеса на обслужване. Дава се и възможност за предложения 

за подобрения и препоръки. 

Брой на респондентите: около 100 души (в зависимост от размера на общината) 
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Начин на разпространение: 

- На хартиен носител в ЦУИГ 

- Онлайн  

 
VI. Документи 

Въпросник 1.  Граждани 

1. Запознат/а ли сте какви административни услуги можете да получите от Вашата Община?  

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

2. Досега ползвали ли сте административни услуги, предоставяни от Вашата Община? 

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

3. Получавали ли сте ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за предлаганите от 

Общината административни услуги?  

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

4. Доволни ли сте от качеството на административните услуги по отношение на: 

4.1. Време за изпълнение да не Не мога да преценя 

4.2. Стойност на услугата да  не Не мога да преценя 

4.3. Култура на обслужване да не Не мога да преценя 

 

5. Знаете ли как да постъпите ако не сте удовлетворени от административното обслужване? 

a. Да  

b. Не  

c. Друго (обяснете) 

 

6. Считате ли, че цените на административните услуги, предоставяни от Общината са адекватни?  

a. Високи са 

b. Ниски са 
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c. Качеството съответства на цената 

d. Друго (моля обяснете) 

 

7. Любезни ли са служителите, предоставящи административни услуги? 

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

8. Каква е Вашата обща оценка на административните услуги, предоставяни от Общината?  

1 = много ниско качество, 6 = отлична 

 

 

 

9. Имате ли предложения и препоръки за подобрение на услугите или обслужването: 

 

 

 

  

Въпросник 2. Общинска администрация 

1. Как оценявате мястото за предоставяне на услугите (ЦУИГ)? 

2. Как оценявате техническото обезпечаване на Центъра за обслужване? 

3. Човешки ресурси. Има ли достатъчен брой служители? Обучени ли са да изпълняват своите 

задължения качествено? 

4. Осъществявате ли обслужване на едно гише? 

5. Качеството на услугата. Дайте оценка на качеството на предоставяните административни 

услуги. (Бързина, налична информация, др.) 

6. Налична ли е информация в интернет пространството (официален сайт на администрацията) 

за видовете административни услуги, срокове на изпълнение, цени? 

7. Има ли налични формуляри, заявления и други, на видимо място в сайта на общината или на 

хартиен носител в ЦУИГ? 

8. Предоставяте ли електронни административни услуги? 

9. Имате ли сигнали за нередности? 

10. Мониторинг. Имате ли системи за мониторинг? Ако да – включват ли даване на обратна 

връзка? 

11. Коментари по оценката на гражданите. 

 

 1 2 3 4 5 6 
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Таен клиент 

Методът “Таен клиент” е много подходящ за граждански мониторинг на административна услуга. 

Той дава възможност да се придобие пряко представа и информация за качеството на услугата, 

процеса на предоставяне и при добре обучени тайни клиенти създава предпоставки за качествени 

препоръки и предложения за подобрение на услугите. 

“Тайните клиенти” са обучени доброволци, които предприемат  действия, целящи да дадат 

безпристрастна информация отностно: 

 Броят на служителите / брой на клиенти 

 Време за чакане преди обслужване 

 Адекватност на отговори на въпроси относно услугата 

 Удобство на мястото за обслужване – комфрот на място за чакане, обслужване 

 Подготвеност на служителя (знания, умения, компетенции) 

 Скорост на извършената услуга 

 Спазване на етични правила (външен вид, начин на обслужване..) 
 

Необхдоимо е да се направи обучение на тайните клиенти. Да се даде информация относно услугите 

и инструкция за действия като тайни клиенти. Броят на тайните клиенти е в зависимост от ресурсите 

и възможностите на инициатора на гражданския мониторинг. Минимум 3 тайни клиента са 

необходими, за да се направи мониторинг на административна услуига за мащабите на една малка 

община от област Ловеч. 

 

VII. Мониторингов отчет 

След всички дейности по гражданския мониторинг е необходимо да се подготви и публикува 

мониторингов доклад,  който да се изпрати на администрацията. 

Докладът трябва да включва: 

- Анализ на резултатите от анкетното допитване 

- Анализ от самооценката (фокус група с общинска администрация) 

- Доклад от тайни клиенти 

- Анализ на сигналите за нередности (ако има такива) 

- Списък  с препоръкте и предложенията за подобрение на услугата 
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VIII. Отговорности и задачи 

# Задача  отговорник срок 

1 Конституиране на екип, разпределение на задачи и 
отговорности, обучение на доброволци (вкл, тайни 
клиенти). Партньори на кампанията 

НПО/ инициатор на 
мониторинга 

10 дни 

2 Разработване на методология и въпросници Експерт мониторинг 7 дни 

3 Оповестяване и публикуване на въпросниците онлайн Експерт мониторинг, 
експерт изследовател 

3 дни 

4 Подготовка на тайни клиенти 
- Обучение за типовете услуги – административни 

изисквания и параметри на услугите, които ще се 
мониторират 

Експерт мониторинг  3 дни 

5 Осъществяване на гражданския мониторинг Доброволци – 
анкетьори и тайни 
клиенти 

10 дни 

6 Анализ на резултатите Експерт мониторинг, 
експерт изследовател 

5 дни 

7 Среща с ЦУИГ (администрация) Експерт мониторинг 1 ден 

8 Подготовка и публикуване на мониторинговия доклад Експерт мониторинг, 
експерт изследовател 

5 дни 

 

 

Разработил: 
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