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Методология  
 

за граждански мониторинг на публична услуга „Почистване и 
поддръжка“ 

 
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 

Метдологията 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 разработването 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 публичната услуга 

„Почистване“. 
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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. 

Почистването беше услугата, която според участниците във фокус групите е най-приоритетна да бъде 

наблюдавана. Тя е най-видима и касае всички граждани на общината. По време на дискусиите във 

фокус групите участниците споделяха проблемите, свързани с изпълнението на услугата, като 

засегнаха най-вече самосъзнанието на гражданите и проблемите по информираност и обучение на 

населението. 

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

съответствие/наличие на: 

 Целите, правилата, структурите и процедурите са в съответствие с очакванията и нуждите на 
гражданите;  

 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/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; 
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II. Цели 

Методологията има следните цели: 

 Да предложи методи и мерки, които местни експерти, представители на НПО, активни 
граждани, младежи могат да използват, за да наблюдават публичната услуга „Почистване и 
поддръжка“. 

 Да набележи дейности, които биха били в полза за гражданския мониторинг на публични 
услуги на местно ниво. 

 Да предложи методи за набиране на участници и оповестяване на инициатвите 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 приос 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. Тези групи 

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

наблюдават изпълнението на услугата.  

ОСНОВНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Граждани, живеещи (или работещи) в централната част на общинския център 

 Граждани, живеещи в отдалечен квартал 

 Жители на села 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Служители в администрацията, отговорни за услугата 

 Служители на фирмата изпълнител (в случай на под-доставчик) 

 Представители на НПО 

 Представители на медии 

 

За целите на настоящата методология, предложението е да се работи с 2 основни групи: 

1. Граждани 

2. Служители на фирмата изпълнител 

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

подготвени и обучени да анкетират граждани. 

IV. Основни области за мониторинг 

Гражданският мониторинг ще обхваща следните области: 

 Качество на услугата „Почистване и поддръжка“ 

 Система на събиране на отпадъци 

 Ефективност (ресурси/резултати) 

 Ниво на удовлетвореност на гражданите 

 Степен на информираност, запознаване с услугата 
 

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; 

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

 Наличие на подготвени експерти, които да анализират информацията и подготвят 

мониторинговия доклад 
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Основните стъпки, през които преминава гражданския мониторинг са както следва: 

 

Фаза 1. Събиране на налична публична информация за услугата 
- Проверка кой е доставчик на услугата – общината, общинска фирма или фирма изпълнител 

(избрана след конкурс) 

- Искане на информация за параметрите на услугата (ако тази информация не е налична в 

публичното пространство) 

 

Фаза 2. Среща с местната власт/ фирмата доставчик 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 

конфронтира местната власт или се акцентира 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. 
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В конкретния случай, областите са: 

o Качество на услугата  
o Система на събиране на отпадъци 
o Ефективност (ресурси/резултати) 
o Ниво на удовлетвореност на гражданите 
o Степен на информираност, запознаване с услугата 

 

Фаза 4. Избор на методи/ дейности 
Методологията на мониторинга зависи от целите, областите за мониторинг, обхват, специфика на 

услугата и наличните ресурси. В конкретния случай е избран метода, анкетиране (структурирано 

интервю), фокус група с фирмата-изпълнител 

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 
- 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 граждани 

o Фокус група с допълнителните целеви групи: НПО, медии, квартални съвети (ако е 

приложимо) 

o Фокус група с представители на фирмата-изпълнител 

- 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 гражданите, 

анализ на фокус групите) 
- Съставяне на мониторингов доклад 

- Обобщаване на предложенията и препоръки за подобрение на услугата 
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Фаза 8. Оповестяване на резултатите 
- Среща с фирма-изпълнител/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) 

 

Предложени методи, свързани с група 1. Граждани: 

Впредвид спецификата на услугата (Почистване/Поддръжка, Комунални услуги) би било логично да 

се направи физически оглед на улици, площади, места за отдих и т.н. Това обаче би изисквало 

значителен брой доброволци, обучени и подготвени да осъществят проверката. Тъй като тази 

дейност би била ресурсоемка, предложението на екипа е да се използват методите на структурирано 

интервю и фокус групи. 

Доводите да се избере този вид метод, са от една страна свързани с необходимите ресурси, и от 

друга – се цели по-пряко включване на гражданите в процеса на наблюдение. По този начин се 

минимизират и рисковете от субективизъм в оценката. 

Съдържание: Примерен въпросник е разработен (вж. Въпросник 1) с включени отворени и затворени 

въпроси, за да се даде възможност на гражданите да дават предложения за подобрения и 

препоръки. 

Брой: За да има ефект гражданския мониторинг е необходимо участие на значителен брой граждани. 

Предложението на екипа от експерти е да се включат поне 1 % от жителите на населеното място. 

Например при община с 20000 жители, да се интервюират 200 граждани. Важно е гражданите да са 

от различни квартали, за да се съпостави дадената оценка и се направи средна оценка за 

общината/населеното място. Разпределението и квотите ще зависи от броя жители в съответния 

квартал/район/село. 

Начин на разпространение: 

При наличие на обучени доброволци са необходими около 20 души, за да направят интервютата с 

гражданите като се разпределят по квартали/ райони. 

Алтернативен начин за разпространение– чрез попълване на въпросник и изпращане (или пускане в 

кутия) на адрес. 

Онлайн форми също биха били добър вариант за част от респондентите. Възможностите на 

социалните медии за разпространение на информация и активизиране на граждани също трябва да 
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се използват. Безплатните възможности на google forms или други опдобни платформи също са 

възможност за достигане до повече граждани. 

 
VI. Документи 

Въпросник 1 (част 1) 

Описание на услугата. За да отговорят адекватно гражданите на поставените въпроси е необходимо 

да има налично описание на услугата. Както и целите на гражданския мониторинг. 

 

Въпросник 1 (част 2) 

1. Считате ли, че регулярността на събирането на боклук съответства на нуждите на Вашето 

домакинство?  

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

2. Считате ли, че контейнерите за отпадъци са поставени на правилните места (достъпни са, 

не пречат на движението на пешеходци и автомобили)? 

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

3. Достатъчен ли е броят на контейнерите съобразно нуждите?  

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

4. Моля дайте оценка на състоянието на контейнерите (поддържането им) 

(1 незадоволително, 5 отлично) 

 

 

5. Считате ли, че обема на контейнера е подходящ? Ако не – какъв размер трябва да се 

постави?  

a. Да  

b. Не ……………………………. 

 1 2 3 4 5 
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6. Какво е Вашето мнение за отношението на гражданите по отношение на отпадъците: 

a. Хората се държат адекватно (знаят какви са процедурите, използват правилните 

контейнери и т.н.) 

b. Предоставя се информация, правят се много усилия за обучение на населението, 

но има хора, които не се отнасят както трябва  

c. Хората имат нужда от повече информационни кампании и обучения за 

отпадъците  

d. Друго (моля обяснете) 

 

7. Считате ли, че трябва да има разделно събиране на отпадъци? 

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

8. Знаете ли за съществуването на незаконни сметища?  

a. Да 

b. Не 

c. Друго (Обяснете) 

 

9. Мислите ли, че законовите процедури за наказания и глоби са подходящи и ефективни? 

Ако не, то какви трябва да бъдат?  

a. Да 

b. Не ……………………………. 

 

10. Мислите ли, че цената на услугата съответства на качеството?  

a. Услугата е твърде скъпа за цената, която плащам 

b. Цената е точна 

c. Плащаме по-малко отколкото получаваме 

 

11. Каква е Вашата обща оценка на услугата? 1 = много ниско качество, 5 = отлична 

 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 
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Въпросник 1 (част 3) 

1. Имате ли препоръки за подобряване на доставката на услугата?  

2. Имате ли предложения за организиране на граждански мониторинг на услугата? 

3. Имате ли въпроси към доставчика на услугата? 

4. Искате ли подадете сигнал за нередност при доставката на услугата? 

Методи за група 2. Служители на доставчика на услугата 

Среща с представители на доставчика на услугата е необходима, за да се представи анализа на 

първата част на гражданския мониторинг и да се предадат препоръките и предложенията за 

подобрение на услугата. Целта на втората част е да се направи самооценка на предоставянето на 

услугата и се сравни с външната оценка на гражданите. 

Въпросник 2. Доставчик на услугата (примерни въпроси за фокус група с представители на 

фирмата-изпълнител) 

1. Контейнери (оценка на състоянието, брой, размер и т.н.).  

2. Техническо оборудване на доставчика. Налично ли е оборудване, което да е достатъчно за 

предоставянето на услуга с високо качество? 

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

задължения качествено? 

4. Разделно събиране на отпадъци. Имате ли готовност за процеса по разделно събиране на 

отпадъци? Какви са плановете Ви? 

5. Информационна (обучителна) кампания. Реализирали ли сте кампании за информация и 

публичност на услугите за населението? Целите постигнати ли са? Използвали ли сте 

партньори за кампаниите? Бихте ли в бъдеще? 

6. Потенциал за партньорство и сътрудничество. Работите ли в партньорство с някой? 

7. Незаконни сметища. Как се борите с незаконните сметища? Какви са бъдещите Ви планове? 

8. Мониторинг. Имате ли системи за мониторинг? Ако да – включват ли участие на гражданите? 

Как? 

9. Коментари по оценката на гражданите. 

 

Онлайн платформа/социални медии/google forms 

Би било добре да се даде възможност за онлайн оценка на услугата.  

Необходимо е да се даде информация за: 
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 целите на гражданския мониторинг, очакваните резултати 

 описание на услугата, която се мониторира. 

 Въпросник 1 трябва да е наличен и се създадат условия за лесното му попълване и 

изпращане. 

 Информация за доставчика на услугата и контакти (е-mail адрес, телефон, адрес)  

 Адрес, на който да се изпращат въпроси, сигнали за нередности, искания за достъп до 

информация. 

 

VII. Мониторингов отчет 

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

мониторингов доклад,  който да се изпрати на доставчика на услугата. 

Докладът трябва да включва: 

- Анализ на резултатите от Въпросник 1. „Граждани“ 

- Анализ от фокус групи с допълнителните целеви групи (НПО, медии, други важни 

заинтересовани страни) ако са правени такива 

- Анализ от самооценката (фокус групата с представители на фирмата-изпълнител) 

- Анализ на сигналите за нередности 

- Списък  с препоръките и предложенията за подобрение на услугата 
 

VIII. Отговорности и задачи 

# Задача  отговорник срок 

1 Конституиране на екип, разпределение на задачи и 
отговорности, обучение на доброволци. Партньори на 
кампанията 

НПО 10 дни 

2 Разработване на методология и въпросници Експерт мониторинг 7 дни 

3 Избор на респонденти, избор на зони, разпределение на 
зони 
 

Експерт мониторинг, 
експерт изследовател 

3 дни 

4 Осъществяване на гражданския мониторинг Доброволци 10 дни 

5 Анализ на резултатите Експерт мониторинг, 
експерт изследовател 

5 дни 

6 Среща с доставчика на услугата Експерт мониторинг 1 ден 

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

5 дни 

Разработил: 

Ралица Попова 


