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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящето методическо ръководство е разработено в рамките на Дейност 4. 

„Методологии за граждански мониторинг върху разходването на обществени средства“, 

Проект „Гражданско участие за прозрачно местно управление“, финансиран от Фондация 

„Америка за България“. Проект Гражданско участие за прозрачно местно управление има 

за цел да повиши гражданската активност на територията на област Ловеч, чрез 

подобряване на информираността и  знанията на представители на НПО, младежи, бизнес 

и медии,  относно механизмите за осъществяване на контрол върху изразходването на 

публични средства. 

В ръководството са разгледани методологии и инструменти за наблюдение и анализ на 

разходването на обществени средства, които могат да бъдат използвани от гражданите, 

при упражняването на граждански мониторинг на местно ниво.  

Представени са две методики за осъществяване на граждански мониторинг, които са 

популярни и се прилагат в различни части на света през последните тридесет години  - 

„Проучвания за проследяване на публичните разходи“ и „Методология за извършване на 

социален одит“. 

Проучванията за проследяване на публичните разходи (от англ. Public Expenditure Tracking 

Surveys)  са признати като ефективен инструмент за подобряване отчетност в публичните 

финанси и предоставянето на услуги. Те често са сред  най-цитираните истории за успех в 

борбата с корупцията. Проследяването на разходите, също се е превърнало в популярна 

дейност сред организациите на гражданското общество, ангажирани с въпросите на 

отчетността на местно ниво, особено в по-слабо развитите страни. 

Социалният одит е механизъм за отчетност, при който гражданите се организират да 

извършат  оценка или одит на резултатите от взетите политическите решения на властта, 

включително местната власт. Почива се на предпоставката, че когато държавни служители 

са наблюдавани и оценявани резултатите от тяхната работа, те изпитват по-голям натиск да 
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отговорят на исканията на своите избиратели и имат по-малко стимули да злоупотребяват 

с властта си.  

Точно както финансовият одит проверява как се изразходват/харчат парите, социалният 

одит проверява как се изпълняват/изпълняват програмите и услугите с цел което ги прави 

по-добри и отразяващи по-добре социалните, екологичните и общността цели. Социалният 

одит има за цел да доведе до подобрения в програма или а обществена услуга чрез 

извършване на систематична оценка на публичните записи и потребителя обратна връзка.  

Социални одитът е начин за увеличаване на участието на общността, укрепване на връзките 

с местната власт и/или доставчици на услуги, насърчаващи прозрачността и обществеността 

отчетност и внушаване на чувство за отговорност сред всички участващи. 

От гледна точка на социалния одит, критичният въпрос е дали са налице предпоставки за 

неговото успешно извършване - дали гражданите имат умения, капацитет и инструменти за 

ефективен мониторинг и оценка на местната власт и вземащите решения. 

Представените инструменти са добили публичност и са използвани в редица страни, както 

на национално, така и на местно ниво.  

Тяхното познаване и изграждането на умения за успешното им прилагане ще допринесе за 

повишаване ефективността и ефикасността на публичните разходи, на политиките за 

местно развитие, както и ще създаде механизми за участие на гражданите в процеси, 

свързани с решения по отношение на оценката и реализацията на публичните политики и 

програми. 

Представените инструменти са резултат от преглед и анализ на информация от публично 

достъпни източници, предимно чужди. Отделни аспекти на представените методологии са 

адаптирани за целите на наблюдението на публичните разходи на местно ниво. 
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II. МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ – ЦЕЛИ И 

ФУНКЦИИ 
Мониторингът на публични политики и програми, в частност на публичните финанси е  

инструмент на доброто управление при упражняването на политическа, икономическа и 

административна власт на всички равнища.  

За да бъде обществено полезен, мониторът на публичните разходи трябва да се разглежда 

като неразделна част от процеса на вземане на решение и управление на цялостния цикъл 

на разработване, прилагане и оценяване на общинския бюджет и програмата за 

капиталови инвестиции. 

Ролята на мониторинга на публичните разходи, като инструмент на доброто управление 

може да се види в няколко важни направления: 

1. Чрез наблюдението се създават механизми за участие на гражданите, които  получават 

възможност да участват във вземането на решения по отношение на харченето на 

публичните пари и да настояват за промяна на условията при които се харчат – пряко или 

опосредствано от легитимни институции, които представляват техните интереси. 

2. Инструмент за постигане на съгласие – доброто управление отчита и съгласува 

различните интереси, за да постигне широко съгласие по това, кое е в интерес за 

общността.   

3. Създава прозрачност – процедурите, институциите и информацията са пряко достъпни 

за заинтересованите страни и обществеността. Всяка прозрачна система на управление има 

ясни процедури за публично вземане на решения и отворени канали за общуване между 

заинтересованите страни и обществените служители. 

4. Мониторингът осигурява отчетност – предоставя информация в каква степен 

бюджетът/програмата постигат своите цели, доколко рационално са използвани 

публичните ресурси, какви са обществените въздействия и т.н. Така се дава възможност на 

заинтересованите страни да предоставят и да получават информация, която има решаващо 

значение за разкриването на злоупотреби и защита на интересите им. 
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5. Гарантира отговорност на управлението – необходимо е местната власт постоянно да се 

опитва да се съобразява с интересите на всички целеви групи и заинтересовани страни при 

разходването на обществените пари. Местните политици и общински служители следва да 

отговарят пред заинтересованите страни и обществеността за упражняването на техните 

правомощия, да вземат мерки при критика или изисквания, поставени от гражданите, както 

и да поемат отговорност за грешки и некомпетентност. 

6. Мониторингът подобрява качеството на изпълнението на общинския бюджет, в 

частност програмата за капиталовите инвестиции, както и на постиганите резултати, 

създаваните продукти и предоставяните услуги. Подобрява се и се развива, съща така и 

капацитетът на овластените институции, организации и общности. 

Не на последно място, мониторингът допринася за това местните институции да постигат 

резултати, които отговарят на обществените нужди, като използват наличните ресурси по 

най-добрия начин. 

 

III. ЗАЩО ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА 

НАБЛЮДЕНИЕ? 
 

Публичните средства трябва да бъдат наблюдавани, защото могат  да бъдат отклонявани. 

Причините, защо реални публични средства може да се отклоняват от бюджета, приет от 

местния законодателен орган са много, някои законови, други не.  

Тези причини може да  включват: 

Лоши системи за финансово управление 

Местната власт, особено в малките общини с ограничен потенциал, често страдат от 

недобре изградени системи за финансово управление, които отслабват качеството на 

бюджетните разходи и способността на местната власт да управлява потока от средства. 
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Ефективното планирате на паричните потоци през цялата финансова година не е възможно. 

Като резултат, разпоредителите с бюджетен кредит (първостепенни или от по-ниско ниво) 

може да нямат достатъчно финансиране през първите месеци на финансовата година, но 

за сметка на това имат претоварване на  своите бюджети през последното тримесечие. В 

такива ситуации, се оказва натиск да изразходват парите преди края на годината, което 

може да доведе до разточителни и/или дори неоправдани разходи.  

Чрез наблюдение на бюджет през цялата година, организациите на гражданското 

общество могат да оказват натиск за оптимизация на паричните потоци, когато това е 

възможно, както и да осигурят превенция срещу неразумно харчене в края на годината. 

Липса на интегритет 

Корупцията се отразява негативно на финансовото управление в много общини, особено в 

тези с по-слаби системи за финансово управление. Общинските служители и общинските 

съветници, могат да използват различни трикове, за да изсмукват публични средства, като 

най-често те са свързани с нередности в обществените поръчки, продажби на общинска 

собственост, умишлено лошо управление на общински дружества и предприятия, заменки 

на имоти и други. Често корупция по време на изпълнение на бюджета може да се установи 

само чрез наблюдение по време и след фазата на изпълнение. 

Прехвърляне/Отклоняване на средства 

Местните овластени органи понякога пренасочват средства за други цели в други 

бюджетни раздели. Например целеви средства, специално предназначени за 

предоставяне на определени услуги може да бъде пренасочена към общи 

административни дейности или други такива за които има недостиг. Такива отклонения не 

винаги представляват нарушение на бюджетната дисциплина или корупционна практика и 

местната власт използва законно канали, които са част от бюджетния процес за 

пренасочване на разходите. Такова пренасочване обаче може да води до отклоняване от 

набелязаните бюджетните цели и нарушаване на постигнатия консенсус с местната 

общност на етапа на разработване на бюджета. 
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Използване на резерви по време на неочаквани събития 

Често в местният бюджет се планират резерви за извънредни ситуации, от които могат да 

се възползват, когато възниква неочаквано събитие, като например природно бедствие или 

авария. По този начин бюджетите понякога се променят от изменения, приети в отговор на 

специфични нужди. За възстановяване на щети от такива бедствия, често се получават 

средства от централната власт, след оценка на размера на щетите, които не са част от 

общинския бюджет и могат да бъдат обект на умишлено занижен контрол при тяхното 

разходване.  

Разходи от такива резерви за непредвидени обстоятелства и за възстановяване на щети, 

могат да бъдат анализирани от организациите на гражданското общество при 

възникването им. 

Постъпления и плащания, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз  

Всички общини получават значително финансиране от фондове на Европейския съюз по 

програми и проекти за развитие, които не са част от общинския бюджет. При малките 

общини, често тези средства се съизмерват или са дори по-големи от годишния бюджет на 

общината. Този публичен ресурс на европейските данъкоплатци, формално е обект на 

тежки регулации за разходване, но ползите за местната общност и съответствието с 

местните приоритети за развитие невинаги са отчетливо ясни. Неточното изпълнение или 

непостигането на определени договорни задължения, установени в договорите за 

финансиране могат да доведат до налагане на финансови корекции, които да доведат до 

тежко, непосилно финансово бреме за общината за години напред.  

Ролята на структурите на гражданското общество (СГО) е много важна в този процес и 

следва да се разглежда със същата важност, както приемането и разходването на 

средствата от общинския бюджет.  

Слаб надзор 

Ограниченията на капацитета, често пречат на публичните одитни институции и 

законодателните органи за осигуряването на ефективен надзор върху местните бюджети. 
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В такива случаи ролята на гражданското общество е много важна и може да е в състояние 

да защити успешно публичния интерес. 

 

IV. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА 

ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ 
Мониторингът може да се определи като процес на системно и непрекъснато събиране и 

анализ на информация за хода на изпълнение на общинската финансова политика, 

реализирана посредством общинския бюджет и постигането на поставените 

цели/резултати. 

Получената информация се използва за целите на управлението – осъществяване на 

контрол и вземане на управленски решения за продължаване, изменение, допълване или 

прекратяване на реализацията на общинската финансова политика. 

Основна задача на мониторинга на публичните разходи е да се следят и измерват 

постигането на заложените цели и ефективността от тяхното извършване. В резултат на 

осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни корекции в управлението 

на общинския бюджет и извънбюджетните средства и фондове на общината. 

Мониторингът намира все по-широко приложение и като инструмент за въвличане на 

целевите групи, заинтересованите страни и гражданите в тези процеси.  Такива популярни 

инструменти са представени в следващата част на документа. 

IV.1. ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ 
 

Проследяването на публичните разходи включва проследяване на потока от публични 

ресурси за предоставяне на обществени блага или услуги от произхода до 

местоназначението. Проследяването може да помогне за откриване на пречки, 

неефективност и/или корупция при трансфера на обществени блага и ресурси. То може да 

бъде ключов инструмент за местната власт и организациите на гражданското общество 
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(ОГО) за предпазване от корупция и за осигуряване на прозрачно, отговорно и ефективно 

публично финансово управление. 

Същност на проследяването на публичните разходи 

Проследяването на публичните разходи помага на местната власт, гражданите и 

структурите на гражданското общество да гарантират, че разпределените (посредством 

общинския бюджет или други инструменти) публични ресурси, ефективно достигат до 

планираните бенефициери. Добре организирано, проследяването може да помогне за 

идентифициране и преодоляване на проблеми и слабости в системите за финансово 

управление, трансфера на ресурси и предоставяне на услуги. Също така, то може да е 

ефективно при разкриване на корупционни практики и откриване на точното 

местоположение на течовете на финансови ресурси. 

Проследяването на публичните разходи, обикновено се извършва посредством 

количествени и качествени изследвания, които могат да бъдат застъпени в различна 

степен. Обичайно проследяването включва някаква форма и на двете - количествени 

изследвания, като напр. проверка на финансовите сметки за наблюдение на действителния 

поток на средства и качествени изследвания като напр. интервюиране на потребителите на 

обществени услуги, относно техния опит и оценка на качеството, достъпността и цената на 

предоставяните от общината обществените услуги.  

Проследяването на разходите може да се извърши както на ниво първостепенни 

разпоредители с бюджет, така и с разпоредители от по-ниско ниво – кметства, училища и 

др., които имат делегирани правомощия за разпореждане с публични средства.  

Пътят на проследяване може да бъде кратък или дълъг (до крайните потребители на 

обществени услуги) според целите на извършваното проследяване. Във всички случаи, 

обаче такова начинание изисква опит, ресурси и координация между участниците в него. 

Ако организаторите не разполагат с необходимия експертен опит да проведат качествено 

процеса на проследяване, силно препоръчително е да въвлекат външни 

експерти/анализатори, които да извършат технически прегледи на финансови записи, да 
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проведат интервюта или използват други инструменти за да проследят потока на средства 

от източника до крайната дестинация. 

Какви стъпки трябва да предприемете за проследяване на разходите? 

Ключови стъпки за прилагане на проследяване на публичните разходи: 

1. Определете обхвата и целта на занятието по проследяване  

Целта на занятието за проследяване може да бъде, да се справим с: 

- неефективността при предоставянето на  определена публична услуга или набор от 

услуги; 

- неизпълнението или неизпълнението в срок на конкретен инвестиционен или 

социален проект; 

- прилагане на практики, свързани с корупция; 

- необходимостта от по-широки реформи в сектора на финансовото управление на 

общината.  

Важно е ясно да се определи ясно целта на инициативата, тъй като това ще повлияе на 

начина, по който ще се проектира упражнението за проследяване, кого да включите, 

количеството необходими ресурси и т.н. 

Обхват на проследяването. 

По отношение на обхвата, проследяването на разходите може да е насочено към: 

- целия общинския бюджет, като цяло; 

- отделни дейности – местни или делегирани от държавата; 

- отделни разходи по функции и/или групи, като напр. образование, здравеопазване, 

жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната  

- среда; 

- програмата за капиталови инвестиции, като част от общинския бюджет; 

- изпълнението на конкретен проект, финансиран със средства от фондовете на ЕС 

или друг източник; 
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- един конкретен доставчик на обществени услуги, като напр. конкретна болница или 

социално заведение. 

Обхватът на проследяването зависи както от неговата цел, както и от капацитета на 

изпълняващата организация/и. Например, упражнение за проследяване в целия бюджет 

или цял сектор изисква много по-високо ниво на експертен опит и ресурси, отколкото 

проследяване на потока от ресурси към/от едно конкретна кметство, училище или здравно 

заведение. 

 

2. Идентифицирайте партньорите и ключовите заинтересовани страни 

В зависимост от естеството и обхвата си, проследяването на разходите може да бъде скъпо 

упражнение, което изисква установяване на партньорства или взаимоотношения с ключови 

лица и групи за подкрепа, както и осигуряване на информация за процеса на проследяване. 

Затова е важно да се идентифицират способни и надеждни партньори (външни НПО, 

експертни групи), финансови/счетоводни специалисти, национални или международни 

донори, за да окажат подкрепа и съдействие. 

Проследяването на разпределението на парите от източник до получател може да изисква 

мрежа от организации, вариращи от най-ниското местно ниво, дори до национално ниво. 

Макар, че инициативите за проследяване може да се осъществяват в малък мащаб (на 

местно ниво), възможно е да се изисква разследване на разпределението и изплащането 

на средства на национално ниво. 

Ако е възможно, включете общински/държавни служители и общински съветници в 

процеса, особено тези, които имат собствен интерес от резултатите или които могат да 

предоставят информация и експертен опит по отношение на финансови системи. 

Идентифицирайте основната аудитория и потребителите на констатациите и обмислете 

начините за активно включване на тези групи от самото начало. Потенциалната целева 

аудитория/потребители може да включва например: граждани/крайни потребители, 
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специфични групи като жени или младежи, хора в неравностойно положение, доставчици 

на обществени услуги, държавни служители, местни политици, медии. 

 

3. Планирайте изследването/проучването 

След като целта и обхватът на дейността за проследяване са определени, би било полезно 

да проведете някои бързи първоначални проучвания за определяне естеството на 

съществуващите данни, усилията, необходими за достъп до тях и видовете количествени и 

качествени изследвания, които биха били необходими. 

Заедно с определените ключови заинтересовани страни, от наличните източници на 

информация, проследете процеса на разходите от източника/произхода до 

местоназначението. Това би осигурило отправна точка, която да бъде проверена чрез по-

нататъшни изследвания. 

4. Съберете и анализирайте наличните данни 

Определете изследователи (ако не разполагате, обучете) и създайте екип/и за 

проследяване на различни места/общности, според случая. 

Дейността по проследяване на разходите обикновено включват две стъпки: 

- Проследяване на финансовите потоци, като напр. от общината към второстепенен 

разпоредител, след това към банките и накрая към доставчик на стока/услуга  

 и  

-  Оценка на причините за нефункционални практики или неефективността им. 

Изследователските проучвания трябва да бъдат насочени да идентифицират и изследват 

ключови проблеми, за които се смята, че допринасят за корупция, неефективност, лоши 

резултати или ограничен достъп. 
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Определете представителна извадка. За работата по проучването, определянето на 

представителна извадка трябва да вземе предвид бюджетните, времевите и ограниченията 

на човешките ресурси. 

Изследователските проучвания, обикновено са предназначени за оценка на следните 

фактори: 

- Характеристики на въпросната обществена услуга/програма като размер, 

инфраструктура, брой клиенти/потребители и т.н.; 

- Финансови договорености – размер на бюджетните средства, отпуснати за 

услугата/програмата, която се изследва, и източниците и ефективността на потока от 

средства; 

- Количеството човешки и материални вложения, необходими, като например в 

случай на училище, необходимия брой учители, чинове, учебници и т.н; 

- Резултати по отношение на количеството и качеството на доставените стоки/услуги. 

Препоръчително е при наличие на ресурси да се използва триангулация на данни -  с 

помощта на два и повече източници за оценка на конкретен изследователски въпрос, да се 

увеличи достоверността и валидността на резултатите и да се получат по-точни отговори. 

Видът на извършвания анализ на практика ще зависи от конкретните цели на упражнението 

и естеството на констатациите. 

5. Публично разпространение на констатациите и осигуряване на застъпничество  

Споделяйте и обсъждайте резултатите с гражданите и публичните власти, за да съберете 

подкрепа за вашите действия и евентуалната промяна. Изключително важно е да се 

гарантира, че констатациите са точни, честни и конструктивно критични. Добра практика е 

констатациите първо да се споделят със представителите на местната власт, 

наблюдаваните разпоредители и оператори, които им предложите възможност да дадат 

отговори на констатациите и да допринесат за подобряване качеството на анализа и 

препоръките. 
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Медиите са ваш ключов партньор в проследяването на разходите. Ангажирайте медиите от 

самото начало на процеса и работете заедно, за да гарантирате, че основните констатации 

са широко разпространени на език и формат, които могат лесно да бъдат разбрани от 

широката общественост.  

Използвайте различните средства за масова информация като  социални медии, радио, 

телевизия, интернет страници, вестници, както и публикувани доклади, брошури, 

обществени табла за обяви, семинари, обществени срещи и форуми на гражданите и 

местната власт. По-широкото разпространение на резултатите от изследванията и 

препоръките затруднява властимащите да игнорират вашата работа. 

Използвайте констатациите от проучванията за да разгледате ключови въпроси, 

приоритетни за местната общност, като например: достигат ли публичните средства до 

наистина нуждаещите се групи, като бедни, жени, деца и т.н.; трябва ли да се променят 

публичните разходи или системите за предоставяне на услуги, за да се постигне по-голямо 

въздействие;  корупцията води ли до загуба на средства, предназначени за публични 

разходи и т.н. 

Предоставяне резултатите от проследяването на местния общински съвет и местните 

политици с достъпни обобщения и ясни препоръки как да се справят с установените 

недостатъци.  

Създайте съвместни работни групи, включващи представители на местната власт и 

гражданското общество, които да проучат и предложат начини за превръщане на 

предложенията в решения. 

Обмислете възможности за институционализация. Опитът показва, че 

институционализираното проследяване на разходите е по-ефективно от еднократните 

упражнения. Например, то може да бъде поет от местна публична структура за надзор или 

може да се извършва редовно от групи граждани/ОГО. Въпреки това, тъй като това включва 

дългосрочен ангажимент и ресурси, за предпочитане е практиката да бъде постепенно 

поета от публична институция. 
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Ползи от проследяването на публичните разходи 

Осигуряването на достъп до данните за разходите от извършеното проследяване, дава на 

гражданите и местните политици, възможност да контролират местната власт по въпросите 

на публичните разходи. Това създава стимул за местната власт да бъде по-отговорна и в 

своите практики за финансово управление. 

Проследяването увеличава публичната финансова прозрачност и намалява потенциала за 

корупционни практики.  

Публичният контрол на разходите допринася за подобряване на предоставянето на 

обществени услуги чрез идентифициране и справяне с редица бюрократични затруднения, 

неефективност и отклоняване на средства. 

Проследяването на разходите не на последно място установява дали разходите са в 

съответствие с разпределените бюджетни категории и дали трансферите/услугите, 

ефективно достигат до целевите групи. 

Силата на методологията на проследяване на публичните разходи се крие в нейната 

простота. Тя е  практичен и директен инструмент за тестване на това, колко добре работи 

една система за финансови трансфери по отношение на получаването на парите там, 

където трябва да отидат. 

Има поне три типа проблеми, които проследяването вероятно ще идентифицира: 

- Ненужни сложности в системите за финансови трансфери и отчитане. 

- Липса на прозрачност при отчитането. 

- Слаби познания или достъп до информация относно правата сред целевите групи. 

Методологията има и своите слаби страни, които следва да бъдат отчитани. 

- Методологията не предоставя процес или стратегия, чрез която да бъдат отправени 

технически препоръки, които да бъдат приложени. 
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- Резултатите не предизвикват непременно обществен дебат и не водят до съгласуван 

натиск за реформи. 

Това проучване е полезно, ако има констатации за действие. Затова е важно методологията 

за проследяване на разходите да се разглежда като част от по-голяма стратегия за 

действие. 

 

IV.2. ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛЕН ОДИТ 
 

Социалните одити са процеси на участие, чрез които структурите на гражданското 

общество/членове на местната общност,  наблюдават изпълнението на общински 

бюджети/ програми/отделни проекти,  в своите общности. Одитът може да се съсредоточи 

върху средствата по проект, да се фокусира върху отделна програма или върху целия 

бюджет.  

Точно както финансовият одит проверява как се изразходват парите, социалният одит 

проверява как се изпълняват програмите и услугите с цел да ги направи по-добри и 

отразяващи по-добре социалните, екологичните и общностните цели. Той цели да доведе 

до подобрения в одитираната програма/проект или обществена услуга чрез извършване на 

систематична оценка на публичните записи и обратната връзка от потребителите.   

Социалният одит е начин за увеличаване на участието на местната общност, укрепване на 

връзките с местната власт и/или доставчиците на услуги, насърчаване на прозрачността и 

публичната отчетност сред всички участващи. 

Социалният одит е процес, чрез който хората, крайните бенефициенти на публичните 

политики са въвлечени да извършват одит на такива схеми, програми, проекти. Процесът 

включва както доставчиците на услуги, така и потребителите, които изследват 

въздействието на проекта или услугата по систематичен начин, сравнявайки реалните 

ползи, които са натрупани с очакваните ползи, като същевременно разглеждат 

неочакваните въздействия.  
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Това е непрекъснат процес, чрез който потенциалните бенефициенти и други 

заинтересовани страни от дадена дейност или проект се включват от планирането до 

мониторинга и оценката на тази дейност или проект. По този начин се прави опит да се 

гарантира, че дейността или проектът са планирани и изпълнени по начин, който е най-

подходящ за местните условия и отразява по подходящ начин приоритетите и 

предпочитанията на засегнатите, като най-ефективно служи на обществения интерес. 

Социалните одити могат да приемат различни форми и да обхващат редица участници и 

практики. Те могат да бъдат предприети самостоятелно от организации на гражданското 

общество или съвместно с местната власт. Те често започват като инициативи на 

гражданското общество и понякога се развиват в съвместни и институционализирани 

усилия, когато местната власт осъзнава ползите от методологията на социалния одит. В 

контекста на овластените институции, социалните одити допълват конвенционалните 

финансови одити, за да ги помогнат да оценят резултатите от дейността си, като сравнение 

между обществените възприятия и техните заявени ценности и цели. 

Мащабът и обхватът на социалните одити варират в зависимост от целите на одита и 

наличните ресурси. Те понякога се предприемат като еднократно събитие, но обикновено 

са по-ефективни, когато се извършват на редовни интервали от време като част от текущ 

процес. Социалните одити използват техники на участие, които да включат всички 

съответните заинтересовани страни, особено традиционно маргинализираните или групи 

в неравностойно положение, в събирането и анализирането на доказателства, 

предоставянето на обратна връзка и препоръки за промени, когато е необходимо. 

Когато дадена общност  реши да извърши социален одит и няма опит в това, тя непременно 

трябва да си осигури подкрепа от посредническа организация по отношение на: 

- обучение за процеса на социален одит; 

- подпомагане на достъпа до информацията, необходима за провеждане на 

социалния одит; 

- подпомагане на разпространението на информация в общността;  

- документирането на констатациите от социалния одит;  
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- последващи действия с общински служители, относно предложените промени или 

коригиращи действия. 

Поради нарастващото осъзнаване, че прозрачността и демонстрирането на доверие 

допринасят значително за успеха на дадена програма/проект, дори търговските фирми, 

международните донорски агенции и НПО използват социалните одити като средство за 

оценка и подобряване на своите програми и цялостно представяне. 

Основни принципи на социалния одит 

- Прозрачност. Пълна прозрачност в процеса на администриране и вземане на 

решения, със задължение на местната власт активно да предоставя на хората пълен 

достъп до цялата необходима информация. 

- Участие. Основано на правото право на всички засегнати лица, а не само на техните 

представители да участват в процеса на вземане на решения и валидиране. 

- Отчетност. Незабавна и публична отговорност на изборни представители и 

общински служители, пред всички засегнати за съответните действия или 

бездействия. 

Техники и методологии за извършване на социален одит 

Социалните одитни практики използват различни техники и методологии, тъй като те са 

оформени от естеството на дадена програма, проект или услуга, която се одитира. 

Основните съставки на методологията на социалния одит са: 

1. Подготвителна фаза 

- Определете обхвата на одита, като напр. конкретна услуга, организация, програма, 

проект, компонент или дейност на конкретен проект и т.н. 

- Създайте комитет или работна група за планиране, изпълнение и надзор на социалния 

одит. 

- Идентифицирайте ключови заинтересовани страни като предполагаеми бенефициенти, 

членове на общността, местни организации на гражданското общество, доставчици на 

услуги, отговорни общински служители, изпълнители, доброволци, донори и др. 
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-  Осигурете ясно разбиране за съответните административни структури и определяне на 

ключови, отговорни дейци. 

- Развийте ясно разбиране за визията и целите на услугата/проекта, който ще бъде обект на 

одит. 

- Разработете показатели за изпълнение чрез консултации със заинтересованите страни. 

- Организирайте кампания за информираност на обществеността, относно целите и ползите 

от социалния одит, като използвате медиите, обществени форуми, посещения от врата до 

врата и др. 

2. Събиране и анализ на информация 

- Осигурете достъп до съответните публични документи като счетоводни записи, касови 

книги, ведомости за заплати, сметки и технически доклади за проекти, протоколи други 

управленски записи. 

- Съберете данни от съответните заинтересовани страни за техните възприятия и опит във 

въпросната услуга/проект чрез проучвания, дискусии във фокус групи, срещи на общността 

и т.н. 

- Процесът на събиране на информация може също да служи за информиране на ключовите 

заинтересовани страни и членовете на общността, относно разглежданите проблеми и за 

мобилизиране на обществен натиск и действия за промяна. 

- Анализирайте събраните данни, които може да изискват специализирана помощ. 

3. Публично оповестяване и диалог, основан на доказателства 

- Разработете комуникационна стратегия за разпространение на констатациите и 

резултатите чрез медиите, публикации за публични срещи и т.н. 

- Провеждане на срещи с членове на общността за обсъждане на констатациите и 

формулиране на предложения за промени/решения. 
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- Организиране на среща(и) за публичен диалог, за да позволите на членовете на общността 

да обсъждат доказателствата с местната власт или доставчиците на услуги и да планират и 

прилагат промени. 

4. Проследяване 

- Използвайте констатациите от социалния одит, за да предприемете застъпничество за 

справяне с конкретни случаи на лошо управление и/или корупция, както и по-широки 

политически въпроси. 

- Обучете и подкрепете членовете на общността и доставчиците на услуги, за да 

предприемат допълнителни социални одити. 

- Полагайте усилия за институционализиране на социалните одити в рамките на структурите 

на управление или за да получите ангажимента на правителството за провеждане на 

редовни одити. 

Ползи от извършването на социален одит 

- Повишава обществената осведоменост и знания; 

- Насърчава овластяването на гражданите и укрепва гласа на общността, като 

позволява на членовете на общността да предоставят обратна връзка, да събират 

доказателства, да тълкуват констатациите и да разработват решения; 

- Насърчава местната демокрация и колективното вземане на решения; 

- Може да доведе до подобрения на програми/проекти и предоставяне на услуги. 

Когато са институционализирани, социалните одити позволяват редовен мониторинг на 

публичните институции, повишавайки легитимността на овластените участници и 

повишавайки доверието между гражданите/ОГО и местната власт. 

Извършването на социален одит от общността или местните организации на гражданското 

общество не е лека задача и е изпълнена с редица предизвикателства: 

- изпълнението на социален одит изисква значителна техническа подкрепа, особено 

при получаването и анализирането на данните; 
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- достъпът до публични записи е от решаващо значение за процеса на социален одит. 

В ситуации, в които липсата на точни публични записи е проблем: социалните одити 

могат да се съсредоточат върху обратната връзка на потребителите и да се застъпват 

за подобрено водене на записи с течение на времето. 

- доставчиците на услуги и местните политици може да се почувстват застрашени от 

процеса на социалния одит. 

- Социалните одити, ако не се третират деликатно, могат да предизвикат емоции и 

потенциално да доведат до конфликти. Разумно е да се предвиди потенциалната 

необходимост от управление на конфликти и да се покаже на всички участници, че 

основната цел е да се постигнат подобрения, а не да се търси вина. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Това ръководство не предлага детайлни стъпки как да се провеждат социални одити и 

проследявания на публичните разходи. То предлага по-скоро насоки, основни принципи и 

етапи в тези процеси, като форма на гражданско участие, която се фокусира върху работата 

на местната власт за да осигури отчетност. Тези инструменти са качествено различни от 

другите форми на одит и гражданско участие. Основната цел на социалния одит е да 

наблюдава, проследява, анализира и оценява резултатите от дейността на местната власт, 

като по този начин държи общинските служители отговорни за своите действия и решения. 

Има много опит, модели и научени уроци, но успехът винаги ще зависи от волята и 

способностите на участващите заинтересовани страни. Следователно изграждането на 

капацитет е изключително важен компонент в процесите на мониторинг на публичните 

разходи.  

Ключовият елемент в процесите на наблюдение е политическият диалог, който се 

установява между граждани и вземащи решения за да може чрез проследяване на 

бюджетните разходи, организиране на изслушвания, участие в разработване на 

бюджетната политика да се въздейства на процесите на вземане на решения, които 
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въздействия трябва, да осигурят по-високо качество на публичното управление на местно 

ниво, най-общо. 

Прегледът на натрупания опит показва, че има няколко ключови условия за ефективни 

социални одити. 

Политическата воля и отзивчивостта на публичната администрация са от решаващо 

значение, както и доверието, което е в основата на изграждането във взаимодействието 

между заинтересованите страни са факторите, които могат да гарантират устойчивост. 

Имайки подходяща нормативна рамка, която гарантира правото на обществена 

информация, активното гражданско участие, отчетността и прозрачността също са ключово 

изискване на ефективен граждански мониторинг.  

Въвличането в процесите а наблюдение на медии и/или социални медии, несъмнено 

повишава осведомеността и ефективността на публичното  управление и следва да се 

използва на всички етапи на процеса на мониторинг. 

Специфичния местен контекст трябва да се взема предвид както в началната подготвителна 

фаза, на наблюдението и анализа, така и във фазата на изпълнение. Представителите на 

местната власт и гражданите трябва съвместно да определят целите и очакваните 

резултати от мониторинга одити. Общата отправна точка е необходима по време на 

процеса и полагането на основите за успешен резултат. 

 


