ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 2014-2023 г.

Настоящите правила за мониторинг на изпълнението на Стратегически план за развитието на
горския сектор 2014-2023 г. са изготвени в изпълнение на Дейност 4 „Разработване, обсъждане и
приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.” от проект
„Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво
развитие“ на ИАГ по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация
и партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

София, 12.06.2014г.

Забележка:
Настоящият документ е първи проект на Правилата за мониторинг на
изпълнението на СПРГС 2014-2023г., изготвен за целите на общественото обсъждане,
който е представен на Експертен съвет на ИАГ.
Със заповед на Изпълнителния директор на ИАГ е създаден Консултативен съвет
от представители на заинтересованите страни, който да подкрепи експертно
изготвянето на плана. Като част от общественото обсъждане, освен публикуването на
документа на интернет страниците www.iag.bg, www.strategy.bg, www.sprgs.bg и др., е
предвидено провеждането и на шест регионални кръгли маси в периода 18 юни 18 юли
2014г.
В тази версия не са отразени становищата и коментарите, получени от
заинтересованите страни към датата на изготвянето на документа. Те ще бъдат
анализирани и взети предвид в пълната версия, която ще бъде предложена за обсъждане
в пълнота на членовете на Консултативния съвет и представена за одобрение от
Експертен съвет на ИАГ.
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Общи положения
Целта на правилата е да се предоставят общи насоки и препоръки, както и да се
подпомогнат представителите на отговорните институции при планирането, подготовката и
провеждането на мониторинг на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския
сектор 2014-2023 г.
Правилата включват подходящ инструментариум, с който да се извършва
наблюдението на изпълнението на стратегическите цели и задачи, както и план за
осъществяването на мониторинг, в който са определени отговорниците за отделните задачи,
честотата на извършването им, източниците на информация, структурата и съдържанието на
докладите за оценка.
Основната цел на мониторинга е да контролира ефикасността на административния
процес, а чрез оценката се предоставя информация за ефективността и устойчивостта на
дадена политика.
В допълнение мониторингът и оценката дават възможност на управляващите да
формулират приоритети за развитие, като същевременно дават отговор на ключови въпроси,
които имат значение за вземащите решения, заинтересованите страни и гражданите.
Мониторингът и оценката са взаимосвързани инструменти, които имат важно значение
за качественото и ефективно изпълнение на стратегическите документи. Те подпомагат
управленските органи да преценят въздействието от изпълняваните политики и да подобрят
процеса на планиране, като отчитат както постигнатия напредък, така и негативните ефекти.
Чрез тях се подобрява прозрачността в процеса на прилагане на политики, повишава се
отговорността на властите пред обществеността и се насърчава участието на
заинтересованите страни при реализирането на конкретни политики.
Въвеждането и използването на инструменти за мониторинг на политиките за развитие
гарантират приложимост и ефективност на процеса на вземане на решения, основан на
периодична и систематична оценка на ресурсите, дейностите и резултатите.
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Основни понятия и дефиниции
В тези правила „публична политика” се използва като най-общ термин, означаващ
система от принципи и насоки за действия, ориентирани към постигането на определени цели
с помощта на определени средства и често в рамките на определено време, които се
разработват и осъществяват от държавни или наднационални органи, разполагащи с
политически, законодателни, изпълнителни и финансови правомощия.
Разработването и осъществяването на публични политики и планове е сложен и
многоаспектен процес, протичащ през различни фази, които най-общо включват (Фигура 1):

Фиг. 1. Циклични фази на разработването и прилагането на публичните политики
Терминът „мониторинг“ има латински произход (monitoring) и означава системно
наблюдение на даден процес с цел фиксиране на съответствие или несъответствие на
резултатите с първоначално планираните.
За целите на тези правила „мониторинг” се определя като дейност по систематичното и
непрекъснато събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол,
идентифициране и предприемане на коригиращи действия при прилагането на публични
политики.
Целта на мониторинга е предоставянето на ключова информация за осъществения
напредък на компетентните органи, отговорни за изпълнението и контрола на публичните
политики.
Мониторингът се осъществява на всички равнища на административна дейност, като
акцентът може да се постави върху:
• използваните ресурси/вложенията (мониторинг на влаганите ресурси);
• планираните дейности и/или осъществяваните процеси (мониторинг на
изпълнението);
• получените крайни/непосредствени резултати (мониторинг на резултатите).
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Целта е да се коригират отклоненията от поставените задачи като по този начин се
подобри осъществяването на съответната политика и се улесни по-нататъшното развитие на
процеса.
Мониторингът/наблюдението се свързва с една от значимите управленски функции –
оценката и контрола при планиране и управление на програми и проекти, поради което е
важен инструмент за ефективното управление.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентния орган и неговия екип, както
и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка, или липсата на
напредък, по постигането на резултатите.
По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния
процес по прилагането на конкретните политики като напредъкът към текущия момент се
сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните необходими
коригиращи действия.
Мониторингът на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. е
насочен към повишаване равнището на информационно обслужване на управлението и към
подобряване на качеството и ефективността в партньорството между отговорните институции
и структурите на гражданското общество. Основната му цел е да осигурява надеждна обратна
информация за състоянието на горския сектор с оглед формиране на правилни управленски
решения.
Под „оценка на публични политики” се разбира преценка на публичните политики въз
основа на техните резултати, въздействието им и потребностите, които са предназначени да
удовлетворят.
Оценката обикновено засяга задоволяването на важни обществени потребности в
резултат на предвидените в политиката интервенции, както и резултатите и въздействията,
произведени от тях. Тя се осъществява в съответствие с експлицитно определени критерии и
стандарти по отношение на тяхната адекватност, ефикасност, ефективност, устойчивост,
справедливост и др.
Оценката на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. има за цел да установи доколко
постигнатите резултати от изпълнението на плана съответстват на обществените очаквания и
потребности от развитието на горския сектор.

Фи
г. 2 Входно-изходен модел на публичните политики и планове
Оценката като правило се базира на специално събрана и анализирана информация.
Информацията от мониторинга (и по-специално – информацията от мониторинга на
индикаторите за изпълнение) може да помогне за идентифициране на тези области, в които е
необходим по-дълбок анализ и усъвършенстване на изпълнението на стратегическия
документ. С помощта на тази информация може да се прецени кои цели и дейности трябва да
бъдат подложени на задълбочена оценка.
В зависимост от периода на провеждане оценката може да бъде предварителна,
междинна и последващи.
Предварителната оценка се състои в избор/подбор на методи, използвани на етапа на
планиране на политиката, когато се подготвят документите, свързани с политиката.
Междинната и последващата оценка представляват дейности, извършвани, съответно,
по време на етапа на изпълнение на стратегическия документ или след този етап. При тези два
вида оценки се оценяват резултатите и се откриват съществуващите отклонения от
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планираните цели; прекомерните разходи на средства и време и т.н. Целта на последващата
оценка е не само да се открият направените грешки, но също и да се очертаят найподходящите решения за бъдещите дейности и да се получи представа за полезността на
реализираните дейности.
Мониторингът и оценката могат да бъдат както вътрешни (осъществявани от служители
в съответната администрация), така и външни (извършвани от независими експерти).
При вътрешните мониторинг и оценка вниманието се фокусира предимно към
разпределението и използването на ресурсите, изразходването на финансовите средства,
качественото и срочно изпълнение на предвидените дейности и интервенции, възникването
на непредвидени събития, налагащи промени в прилагането на политиката, установяване на
осъществения напредък в прилагането на политиката. Предимствата на вътрешните
мониторинг и оценки са свързани с използването на собствени ресурси, които могат да се
оптимизират, изграждането на капацитет за управление на програмите, по-голяма
оперативност и др.
Външните мониторинг и оценка се извършват от независими от съответната
администрация местни или чуждестранни експерти или юридически лица. Те в по-голяма
степен осигуряват обективност, независимост, откритост и прозрачност за процеса на
оценяване и неговите резултати.
Изборът между вътрешно или външно извършване на мониторинга/оценката се
определя от редица фактори – цел на оценката, срокове, разполагаеми ресурси и др.
Мониторингът и оценката на публични политики и стратегически документи са
инструменти на доброто управление. Те са неотделима и значима част на процеса на вземане
на решения и управление на цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване на
обществените политики. Те създават и гарантират:
• Ефективност и ефикасност на политиките и изграждането на стратегическа визия
- институциите постигат резултати, адекватни на обществените нужди, като наличните
ресурси се използват по най-добрия начин. Лидерите и обществеността изграждат широка и
дългосрочна перспектива за добро управление и развитие.
• Подобрение на качеството на изпълнението на публичните политики,
постиганите резултати, създаваните продукти и предоставяните услуги. Подобрява се и се
развива капацитетът на всички институции, организации и техните мрежи, ангажирани с
реализацията на политиките.
• Отчетност – отговорите на въпроса до каква степен политиките постигат своите
цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси, какви са обществените
въздействия. Отчетността дава възможност на всички заинтересовани страни – социалноикономически партньори - да преценяват степента, в която техните интереси са защитени.
• Отговорност на управлението - политиците и служителите в публичния сектор
правят публични резултатите от упражняването на своите правомощия, вземат мерки при
разминавания между планирани и получени резултати, поемат отговорност за грешки и
некомпетентност.
• Прозрачност на управленските процеси - информацията за процедурите и
отговорните институции са достъпни за заинтересованите страни и обществеността, каналите
за комуникация между заинтересованите страни и публичните власти са отворени.
• Механизми за гражданско участие –
активните граждани получават възможност да
участват във вземането на решения за реализацията
на публичните политики или необходимостта от
тяхната промяна.
• Съгласие – общественият дебат позволява
съгласуване на различни интереси и постигане на
съгласие и подкрепа за реализацията на публичните
политики. В процеса на мониторинга и оценяването на
публичните политики заинтересованите страни
получават възможност за влияние върху тях, което
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води до мобилизация и координация на обществените действия на различните
заинтересовани страни.
Мониторингът и оценката сами по себе си не са и не могат да бъдат заместител на
доброто управление, а само негови инструменти. За да бъдат успешни, е необходимо те да са
плод на нуждата на управленския процес от информация. Когато се извършват правилно,
наблюдението и оценката могат да служат като мотивационен инструмент и могат да насочат
вниманието към постигане като на дългосрочните, така и на краткосрочните цели. Чрез
наблюдението и оценката може да се осигури навременна информация за напредъка, и може да
се спомогне за ранното установяване на слаби страни, които изискват коригиращи действия.
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Система за мониторинг
на изпълнението на Стратегическия план за
развитие на горския сектор 2014-2023 г.
Системата за мониторинг на СПРГС 2014-2023 г. е част от общата система за
мониторинг и оценка, фокусирана върху изпълнението на следните стратегически документи:
• Национална стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г.;
• Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.;
• Свързани с устойчивото управление и развитие на горския сектор стратегически
документи и планове от средносрочен и краткосрочен характер за дейността на съответните
институции и структури.

Фиг. 3 Система за мониторинг на политиките за развитие на горския сектор
Системата за мониторинг на изпълнението на Стратегическия план за развитие на
горския сектор 2014-2023 г. има за цел да осигури ефективни механизми за систематичното и
непрекъснато събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол,
идентифициране и предприемане на коригиращи действия при реализацията на
стратегическия документ.
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Основни компоненти на системата за
мониторинг на Стратегическия план за
развитие на горския сектор 2014-2023 г.
Въпреки голямото разнообразие от методи и подходи за реализация на дейностите по
мониторинг на изпълнението на политики, всяка една система за мониторинг следва да
съдържа няколко основни компонента:
1. Очаквани резултати
От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на дейностите по
мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на очакваните резултати от
изпълнението на конкретна политика за развитие на горския сектор.
Органът отговорен за изпълнението на съответната политика трябва, още на етап
планиране, да дефинира ясно желаният ефект – очакваната промяна в сектора (вкл. преки и
косвени ефекти), в резултат на реализацията на конкретните дейности по изпълнение на
политиките за развитие.
Очакваните резултати от изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. ще допринесе за
постигане на по-висока добавена стойност на национално ниво в следните приоритетни
области:
• природосъобразно и многофункционално стопанисване на горските ресурси;
• постигане и поддържане на благоприятен консервационен статус на горските
хабитати и видове и опазване на биологичното и ландшафтното разнообразие чрез
устойчиво управление на горските територии;
• ефективно управление на горския сектор;
• нарастване на приноса на горския сектор към зелената икономика.
2. Индикатори за мониторинг
За да се проследи напредъка по изпълнението на конкретните цели и дейности от СПРГС
2014-2023г. и постигането на дефинираните очаквани резултати следва да се разработи и
приложи система за измерване на изпълнението въз основа на набор от ключови показатели.
Индикаторите представляват количествено измерване на постиженията от дадена
интервенция. В етапа на изпълнение на конкретната дейност/цел доброто количествено
измерване служи като основа за осъществяване на ефективен мониторинг и оценка на
постиженията и дава ясна представа на отговорните органи относно какво трябва да се
постигне от отделните действия.
Индикаторите следва да бъдат:
• ясно определени;
• възможно най-опростени;
• ограничени на брой;
• количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за измерване на
динамичната устойчивост);
• основаващи се на детайлизирани данни;
• определени с участието на заинтересованите страни.
При подборът на конкретните индикатори за извършване на мониторинг за постигането
на целите на дадена политика, се спазват изискванията, известни като SMART, т.е.
индикаторите да бъдат:
• Specific (специфични) – индикаторите имат ясна дефиниция;
• Measurable (измерими) – индикаторите са насочени към желано бъдещо състояние
и са количествено или качествено определени, така че позволяват измерване;
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• Achievable (постижими) – доколкото е възможно заложените стойности да бъдат
постигнати;
• Relevant (релевантни) – индикаторите са пряко свързани с целите на
Стратегическия план;
• Timely (обвързани с време) индикатори са свързани с дефинирана времева рамка.
При разработването на индикаторите трябва:
• Прецизно да се дефинират целите, чието постигане се оценява, а не с конкретните
индикатори. Валидността и приложимостта на индикаторите зависят от тяхната обвързаност с
резултата, който трябва да се постигне.
• Резултатът да се измерва с балансиран набор от индикатори. Единичните
индикатори рядко измерват задоволително оценявания резултат.
• Да се използват възможно най-опростени индикатори, не изискващи големи
разходи за тяхното следене. Винаги е по-изгодно да се използва информация от вече
съществуващи източници, отколкото да се събират нови данни.
Изборът на индикатори трябва да бъде съобразен с целите на политиката, т.е.
индикаторите трябва да бъдат верифицирани спрямо целта, която се предполага, че
обслужват, т.е. индикаторите трябва да позволяват да се измери до каква степен една
политика е била правилно изпълнена и нейните цели са постигнати.
3. Източници на информация, методи и периодичност на събиране на информация
Изборът на надеждни и добре анализирани индикатори следва да се основава на
разнообразни източници. Системата за мониторинг на изпълнението следва да предоставя
достатъчно изчерпателна информация относно конкретните източници на информация за
проследяване на определените ключови индикатори, методите за събиране на информация,
както и периодичност на събиране на информация за всеки един от дефинираните
индикатори.
Източниците на информация следва да бъдат достоверни и да предоставят достатъчно
количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на изпълнението на конкретни
дейности и постигане на дефинираните резултати. Събирането на данни и анализите трябва да
се планират предварително. Във възможно най-голяма степен следва да се разчита на
наличните източници, тъй като те най-лесно могат да бъдат включени в процеса.
Главното предизвикателство при мониторинга е да се събере, съхрани и използва
информация, която служи за оценка на различни нива. В крайна сметка, мониторингът трябва
да бъде многофункционален, така че информацията, генерирана на едно ниво, да бъде полезна
и на други равнища.
За осъществяване на мониторинга и оценката на изпълнението на Стратегическия
план за развитие на горския сектор 204-2023г. могат да използвани следните източници
на информация (документи):
• Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие „България 2020”.
• Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор
2014-2020г.
• Отчети за изпълнението на други национални и регионални стратегически документи,
имащи отношение към горския сектор;
• Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023
г.;
• Аграрни доклади на Министерство на земеделието и храните;
• Годишни отчетни доклади на Изпълнителната агенция по горите;
• Отчети за изпълнението на областните горски планове;
• Отчети за изпълнението на Горскостопанските планове и програми;
• Отчети за изпълнението на годишните цели на ИАГ
• Отчети за изпълнение на програмните бюджети на отговорните органи
• Информация за реализирани проекти и инициативи по конкретни политики в горския
сектор
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• Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на горския сектор;
• Анализи и проучвания;
• Други източници по преценка
4. Обекти и субекти на мониторинга
4.1. Обекти на мониторинга
Обект на мониторинга са следните политики за реализация на стратегическите цели за
развитие на горския сектор:
• Политика за осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане
на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност
дългосрочно да предоставят материални ползи и услуги;
• Политика за засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж
на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие;
• Политика за увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
• Мониторингът и наблюдението на изпълнението се отнасят до следните ключови
аспекти на оценяваните политики:
o икономичност на извършваните дейности по прилагане на оценяваната
политика в съответствие с добрите административни принципи и управленски
практики;
o ефикасност на използването на финансовите, човешките, техническите и други
ресурси, включително оценяване на мерките за изпълнение на мониторинга и
прилаганите процедури за преодоляване на констатирани недостатъци;
o ефективност по отношение постигането на целите на политиката, а също и
оценка на действителните резултати и въздействия в сравнение с очакваните.
4.2. Субекти на мониторинга
Основни субекти на мониторинга и оценката на изпълнението на политиките за
развитие горския сектор са:
а) Министерски съвет
б) Министърът на земеделието и храните;
в) Директорът на Изпълнителната агенция по горите;
г) Представители на съответната администрация (МФ, МИЕ, МОСВ, МРР, МВР, МОН и
др.), отговорни за изпълнението на определени дейности;
Мониторингът и оценката на СПРГС 2013-2023 г. и СПРГС 2014-2023г. се реализира чрез
прилагане на принципа на ЕС за тясно сътрудничество със съответните власти на национално,
регионално и местно ниво от една страна и с икономическите и социални партньори, от друга.
Консултативни функции по мониторинга и оценката на изпълнението на СПРГС 20142023г. имат:
• Националният съвет по горите към министъра на земеделието и храните;
• Форум ГОРСКИ ДИАЛОГ, организиран от Министерството на земеделието и храните
Към Националния съвет по горите се създава Координационна комисия по управление
по наблюдение, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението на НСРГСРБ 2013-2020 и
СПРГС, чиято дейност се ръководи от заместник министъра на земеделието и храните,
отговарящ за горското стопанство.
Координационната комисия организира провеждането на ГОРСКИЯ ДИАЛОГ, изготвянето на
обобщения годишен отчет за изпълнението на НСРГСРБ 2013-2020 и СПРГС 2014-2023 г. и
обосновава необходимостта от тяхното актуализиране.
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Принципи за провеждане на мониторинг на
изпълнението на Стратегическия план за
развитие на горския сектор
Процесът на провеждане на мониторинг и наблюдение на изпълнението на
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. се реализира при спазването
на следните основни принципи:
• Всеобхватност на обектите на мониторинг;
• Откритост и прозрачност;
• Независимост и безпристрастност;
• Взаимен контрол, взаимоинформираност, координация и взаимопомощ в
действията на субектите на вътрешния мониторинг;
• Наличие на ясни правила и процедури за провеждане на мониторинг;
• Партньорство и взаимодействие с всички заинтересовани страни;
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Индикатори за мониторинг на резултатите от
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.
Системата от индикатори за мониторинг на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. следва
да се базира на вече установени европейски добри практики по отношение на формулирането
на индикатори.
Изборът на индикатори ще бъде съобразен с:
• изискванията за мониторинг на Европейската стратегия за развитие на горския
сектор
• изискванията за отчитане на изпълнението на подобрените паневропейски
критерии и индикатори за устойчиво управление на горите (2002 г.).
• актуализираните стойности на индикаторите за напредъка по прилагането на
Конвенциите от Рио (Конвенция на ООН за биологичното разнообразие, Рамковата Конвенция
на ООН по изменението на климата, Конвенция на ООН за борба с опустиняването).
• установените потребности за мониторинг и оценка на изпълнението на
стратегическия документ и развитието на сектора на национално, регионално и местно ниво.
За да могат да послужат за мониторинг или оценка на въздействие на конкретна
политика, индикаторите трябва да позволяват използване на достатъчно голяма база данни.
Разработените индикатори (там където е възможно) следва да се основават на
възможностите за получаване на официална статистическа информация и се базират на данни
от МЗХ, Изпълнителната агенция по горите и на държавните предприятия по чл. 163 от Закона
за горите, както и на НСИ. Ето защо най-подходящо е да се използват показатели, включени в
официалната статистическа информация, които се събират и изчисляват от НСИ и Евростат.
Индикаторите, за които липсва такава информация, следва да са дефинирани по начин,
позволяващ да се използват данни от други достоверни официални източници (по въпросите,
свързани с финансирането – Министерството на финансите, по въпросите на опазването на
околната среда – Министерството на околната среда и водите, по въпросите на производството
на топлинна енергия и електроенергия от възобновяеми източници – Министерството на
икономиката и енергетиката, по въпросите на регионалното развитие – Министерството на
регионалното развитие и др.).
За избор на надеждни индикатори се използва т.н. „точкова система” (Източник: UNDP
Guide for Monitoring and Evaluation, 2002)
Матрица за избор на индикатори за мониторинг на
Индикатори

Характеристики на индикаторите

Общ

Избран

резултат

да/не

А

В

С

D

E

F

Индикатор 1

х

х

х

х

х

х

6

да

Индикатор 2

-

х

х

-

-

-

2

не

х

х

-

-

х

х

4

да

……………...
Индикатор Х

А = значението на показателя е ясно
B = данни са лесно достъпни;
C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за
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осъществяването й не са необходими експерти по анализ;
D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати;
E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава;
F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан
(представителен показател);
При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на
мониторинг.
С помощта на матрицата могат да бъдат определени ключови индикатори за
изпълнението на различни планови елементи от СПРГС 2014-2023 г.:
• отделна дейност;
• отделна оперативна цел (респективно мярка от НСРГС 2013-2023г.);
• група от оперативни цели, свързани с определена стратегическа цел или приоритет от
НСРГС 2013-2020г.
Пример:
Матрица за избор на индикатори за мониторинг на изпълнението на ОЦ 1 „Увеличаване
на площта на горите, дървесния запас и запаса на въглерод в горските територии
(Мярка 1.1. от НСРГС 2013-2020г.)
Индикатори
Характеристики на индикаторите
Общ Изб
резу ран
лтат да/
не
№ Наименование
А
В
С
D
E
F
1
ППЕК1- Кр. 1 Инд.: 1.1
х
х
х
х
4
да
2
ППЕК- Кр. 1 Инд.: 1.2
х
х
х
х
4
да
3
ППЕК- Кр. 1 Инд.: 1.4
х
х
х
х
4
да
4
10 000 ха новозалесени в х
х
х
х
х
5
да
държавни територии
5
3 500 ха новозалесени в х
х
х
х
х
5
да
недържавни територии
6
Сумарно намаление в тонове CO2 х
х
х
3
не
екв. към 2023г. ?
7
Реализирани проекти – бр.
х
х
х
3
не
8
Разработен финансов механизъм
9
350 ха възстановени
х
х
х
х
х
5
да
горски пояси
10 Изготвен анализ на състоянието
х
х
х
3
не
и потребностите от
възстановяване и изграждане на
нови полезащитни горски пояси
11 - Изготвен и приет пакет х
х
х
3
не
нормативни
промени
за
регламентиране на статута и
задълженията на собствениците
на полезащитни горски пояси;
12 100 ха увеличени площи в х
х
х
х
х
5
да
градски и извънградски паркове
1

Подобрени пан-европейски критерии
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13

и зелени зони;
Извършен
анализ
на х
съществуващата нормативна база
до 2016 г.;

х

х

-

-

-

3

не

В матрицата се отразяват всички индикатори, посочени с различните дейностите
(Дейности 1.1; 1.2; 1.3; 1.4) за реализация на тази оперативна цел.
На базата на извършената оценка съгласно възприетата методика, като ключови
индикатори за изпълнението на ОЦ 1„Увеличаване на площта на горите, дървесния запас и
запаса на въглерод в горските територии (респ. Мярка 1.1. от НСРГС 2013-2020г.) се определят
Индикатори №№ 1, 2, 3, 7, 10.
Определените чрез методиката ключови индикатори за провеждане на мониторинг на
изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. се включват
в Таблица 1. Ключови количествени и качествени индикатори за мониторинг на
резултатите от изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор
2014-2023 г. (Приложение 1).
Най-целесъобразно е ключовите индикатори да се определят за всяка една от
планираните оперативни цели, което позволява след това те да се интегрират в рамките на
определена стратегическа цел или приоритет на НСРГС 2013-2020г., съгласно схемата в
Приложение 2.
В процеса на мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие
на горския сектор 2014-2023 г., както и при актуализация на документа, определените
ключови индикатори могат да бъдат подложени на преоценка и корекция, в зависимост от
конкретните потребности.
Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние
(status quo) и проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г. По тази причина е важно да се
обезпечат обективни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се
описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на съответната дейност или цел.
Ако изходните данни не са налични или не могат да бъдат измерени чрез количествени
измерители, за измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и
анкетиране на експерти в съответната област и/или заинтересовани страни.
Ако не може да се установи конкретна промяна чрез използването на въпросник, следва
да се формулира качествен измерител на текущото състояние, който да се използва при
бъдещи справки.
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Мониторинг на финансовото изпълнение на
СПРГС
Безспорно анализирането на финансовия напредък е един от най-важните методи при
отразяването на общия напредък за реализация на стратегическия план и отделните негови
цели и дейности.
В таблицата по-долу следва да се регистрира ежегодно относителният дял на
разходваните финансови средства от общият размер на планираните средства (% изпълнение)
за дейностите и целите от Стратегическия план за развитие на горския сектор 2024-2023г.
Таблица 2. Примерна таблица за мониторинг на финансовото изпълнение на СПРГС 20142023 г. в лв.
Оперативна
цел

Дейност

Общ
бюджет
по СПРГС
2014-2023 г.
(планиран)

бюджет
година/
период Х

%
изпълнение
(кол4/кол5)

Забележка:

1
ОЦ 1
…
Общо:

2

3

4

5

6

Индикаторът „% изпълнение на планираните финансови средства” се определя
ежегодно за различни планови елементи от СПРГС 2014-2023 г.:

•
•
•

отделна дейност;
отделна оперативна цел (респективно мярка от НСРГС 2013-2023г.);
група от оперативни цели, свързани с определена стратегическа цел или
приоритет от НСРГС 2013-2020г.

както и общо за целия Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.
Резултатите от мониторинга на финансовото изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
осигуряват възможност да бъде оценено изпълнението на плана от гледна точка на
разходените финансовите ресурси и планираните потребности от такива.
Тези резултати следва да бъдат съпоставени с резултатите от изпълнението на другите
количествени и качествени индикатори за изпълнението на съответните планови елементи
(дейности и цели), което да позволи извършването на комплексен анализ на ефективността и
ефикасността и потребностите от последващо ресурсно осигуряване на планираните дейности.
Оценката на изпълнението на ключовите индикатори за мониторинг на
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. се отразява в Годишен отчет за изпълнението на
СПРГС
2014-2023
г.
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СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
СПРГС 2014-2023 г.
Предмет на оценката на Стратегическия план за развитие на горския сектор е неговата
резултатност, неговият „успех” – очакван или вече постигнат. Оценката представлява
систематично изследване, което се извършва, за да се преценят връзките между входовете,
дейностите, изходите и резултатите от изпълнението на плана от една страна, и факторите в
средата, от друга страна. Оценка може да се предприема по различни причини. Тя може да е
предприета, за да се подпомогне планирането на дейностите, или за изпробване на
иновационни идеи. Тя може да е предприета за управленски и административни цели или за да
се прецени доколко е подходящо да се въведат определени промени в плана, или за да се
установят начини за подобрение. Оценката може, също така, да бъде предприета, за да се реши
дали да се разшири обхватът на плана.
Разработената система от индикатори за оценка на изпълнението на СПРГС 2014-2023г.
може да се прилага както за извършване на предварителна, така и на междинна и крайна
оценка. За целите на отделните оценки видове оценки може да се използва целият набор от
индикатори или различна комбинация от тях. В зависимост от конкретните цели на оценката,
част от въпросите/индикаторите могат да бъдат модифицирани и променяни.
Оценката на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. се основава на оценката по 8
принципа, към всеки от които са разработени от 2 до 8 индикатора и по един въпрос към всеки
от индикаторите. Към всеки от въпросите е разработена 4-степенна оценъчна скала (нула,
една, две и три точки) с подробни указания с какви документи се доказва постигането на
дадената оценка.
С така формулирания набор от индикатори за оценка ще може да бъде извършена
оценка на приложимостта на Стратегическия план, неговата съгласуваност с другите
европейски и национални стратегически документи и политики, имащи отношение към
сектора, както и релевантността му с идентифицираните потребности и проблеми. Не на
последно място ще се оцени финансовата обезпеченост на плана, неговата ефективност и
ефикасност и ще позволи да се проследи до каква степен вложените ресурси за изпълнението
на конкретни дейности, мерки и инициативи дават добавена стойност и получените крайни
резултати са устойчиви във времето.
Всеки един от принципите има различно относително тегло в общата оценка на СПРГС
2014-2023 г.:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Принцип

Относителн
о тегло
Принцип 1: Единство на СПРГС 2014-2023 г.
5%
Принцип 2: Адекватност и уместност на СПРГС 2014-2023 г.
8.3%
Принцип 3: Приложимост на СПРГС 2014-2023 г.
13.3%
Принцип 4: Общо въздействие на СПРГС 2014-2023 г.
53,4%
Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките на СПРГС 2014- 3.3%
2023 г.
Принцип 6: Финансово управление на СПРГС 2014-2023 г.
5%
Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност на СПРГС 2014-2023 г. 5%
Принцип 8: Мониторинг и отчетност на СПРГС 2014-2023 г.
6.7%
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ПРИНЦИПИ, ИНДИКАТОРИ, ОЦЕНЪЧНИ
ВЪПРОСИ И СКАЛА
Принцип 1: Единство на СПРГС 2014-2023 г.
Индикатор за оценка 1.1: СПРГС 2014-2023 г. е разработен в съответствие с основният
стратегически документ за развитие на страната – Националната програма за развитие
Въпрос 1.1: Съответства ли СПРГС 2014-2023 г. на основният стратегически документ за
развитие на страната – Националната програма за развитие
Всяка една секторна стратегия или стратегически план, разработени в рамките на
страната следва да е съобразена с единната насока за нейното развитие и да отразява
конкретни желани състояния. Стратегическият документ не трябва да е „изолиран”, а
съобразен с всички съществуващи на национално ниво подобни документи. Да са отчетени в
него взаимовръзките с останалите сфери на действия.
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен СПРГС 2014-2023 г.отчита
връзката си с единната насока за развитие на сектора и страната и в каква степен заложените в
нея действия ще допринесат за достигане на планираните цели.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Съдържание на Националната програма за развитие и Стратегическия план за
развитие на горския сектор 2014-2023 г.
• Отчети за изпълнението на Националната програма за развитие и Стратегическия
план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.;
• Други по преценка
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г. не съответства на Националната програма за развитие на
България и определените в нея мерки за развитие на сектора.
1 точка
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната програма за развитие на
България по отношение на някои, но не всички мерки за развитие на
сектора.
2 точки
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната програма за развитие на
България и това е видно от проведените публични обсъждания при неговото
периодично отчитане и изпълнените дейности.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната програма за развитие на
България, и това е видно от проведените публични обсъждания при
неговото периодично отчитане и изпълнените дейности. Правят се
периодични допитвания до обществеността за необходимостта от
актуализация на СПРГС 2014-2023 г. в контекста на общата визия за
устойчиво развитие на страната.
Индикатор за оценка 1.2: СПРГС 2014-2023 г. е разработен в съответствие с общоприетите
изисквания и съдържа основните елементи на стратегически план (аналитична част,
план за действие, план за разпределение на ресурсите, система за мониторинг и оценка
на изпълнението, мерки за публичност на документа).
Въпрос 1.2: СПРГС 2014-2023 г. съдържа ли всички основни елементи на такъв документ?
За качеството на стратегическите и плановите документи говори тяхното съдържание,
обхватност на проблематиката, приложимостта и изпълнимостта. В тази връзка, всеки
стратегически документ, за да бъде идентифициран като такъв, трябва да съдържа определени
задължителни елементи, подредени в логическа последователност и даващи в максимална
Стр. 21

степен нужната информация, така че да е възможно да се направят качествени анализи и да се
формират конкретни действия от ползвателите на документите (държавната администрация,
бизнеса, потенциални инвеститори, гражданите, НПО и др.).
Отговорът на този въпрос ще покаже дали документа е структуриран и съдържа
общоприетите задължителни елементи за стратегически планов документ.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Извлечение от съдържанието на Стратегическия план за развитие на горския сектор
2014-2023 г.;
• Справка с използваните методики или указания или правила за разработване на
стратегически документи;
• Други по преценка
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г. не съдържа основните елементи на такъв документ.
1 точка
СПРГС 2014-2023 г. има само план за действие.
2 точки
СПРГС 2014-2023 г. има само аналитична част, план за действие и план за
разпределение на ресурсите.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г. има аналитична част, стратегическа част, план за действие,
план за разпределение на ресурсите, система за мониторинг и оценка на
изпълнението, мерки за публичност на документа.
Индикатор за оценка 1.3: СПРГС 2014-2023 г. е разработен при прилагане на принципа на
партньорство с представители на гражданския сектор:
Въпрос 1.3: Разработен ли е СПРГС 2014-2023 г. с участието на всички заинтересовани
страни и в партньорство с гражданския сектор?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали СПРГС 2014-2023 г. е разработен в
партньорство с гражданския сектор и дали е отчетено виждането по проблематиката на всички
заинтересовани страни.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Отчети и доклади от изпълнението на дейността по разработване, обсъждане и
приемане на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г..
• Протоколи от заседания на консултативни органи;
• Доклади от проведено обществени обсъждания;
• Резултати от проведени проучвания на общественото мнение;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г. не е разработен с участието на всички заинтересовани
страни и в партньорство с гражданския сектор.
1 точка
При разработването на СПРГС 2014-2023 г. са взети предвид изказани мнения
на представители на гражданския сектор.
2 точки
При разработването на СПРГС 2014-2023 г. са взети предвид изказани мнения
на представители на гражданския сектор и всички заинтересовани страни.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г. е разработен с участието на всички заинтересовани страни
и в партньорство с гражданския сектор. Сформиран е консултативен орган и
проведено широко обществено обсъждане и представителите на гражданския
сектор и всички заинтересовани страни са участвали активно в подготовката
на аналитичната част, стратегическите насоки за развитие и плана за
действие.
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Принцип 2: Адекватност и уместност на СПРГС 2014-2023 г.
Индикатор за оценка 2.1: Съгласуваност с целите на по-високо ниво или с глобални цели
Въпрос 2.1: Съответства ли СПРГС 2014-2023 г. със стратегиите, плановете и политиките
от по-високо ниво, имащи отношение към горския сектор? Налична ли е
последователност и определеност с националните секторни политики?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали е осигурена релевантност на СПРГС 20142023 г. с Националната стратегия за развитие на горския сектор, както и с други стратегически
документи от по-висок порядък на национално ниво.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Съдържанието на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.
• Отчети и оценки за изпълнението на Националната стратегия за развитие на
горския сектор 2013-2020г. и Стратегическия план за развитие на горския сектор
2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнението на други стратегически документи, имащи отношение към
развитието на горския сектор.
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г. не съответства на Националната стратегия за развитие на
горския сектор и определените с нея стратегически цели и приоритети за
развитие на сектора.
1 точка
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната стратегия за развитие на
горския сектор и определените с нея стратегически цели и приоритети за
развитие на сектора. В документа са споменати и други стратегии, програми и
политики от по-високо ниво, имащи отношение към горския сектор, но не са
планирани действия за тяхната реализация.
2 точки
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната стратегия за развитие на
горския сектор и стратегиите, плановете и политиките на национално ниво,
имащи отношение към горския сектор и това е видно от планираните мерки
за неговото изпълнение, респективно финансовия план и източниците на
финансиране.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г. съответства на Националната стратегия за развитие на
горския сектор и другите стратегии, програми и политики от по-високо ниво,
имащи отношение към горския сектор. Съдържащите се в него мерки са
последователни и обвързани със съответните съществуващи национални
политики. Във финансовата рамка на СПРГС 2014-2023 г. има разписани
конкретни източници за финансиране на всяка мярка от плана за действие. В
осъществените дейности по СПРГС 2014-2023 г. е направен анализ и връзката
на техните цели и задачи със секторни стратегии, програми и политики от повисок порядък.
Индикатор за оценка 2.2: Поуки от предходни стратегии и резултати от предишни
оценки
Въпрос 2.2: Съответстват ли целите на СПРГС 2014-2023 г.на опита и поуките от
предходни секторни стратегии/ планове? Взети ли са под внимание препоръките от
предишни оценки, ако са правени такива? Има ли направени промени в СПРГС 2014-2023
г. в резултат на препоръки от други оценки? Какъв е ефектът от въведените промени?
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Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен са отчетени резултатите от
изпълнението на предходните секторни стратегии/планове, препоръките от предишни оценки
на документа и работещи ли са направените промени.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Анализ на изпълнението на Стратегически план за развитие на горския сектор
2007-2011г.
• Междинни или последващи оценки на изпълнението Националната стратегия за
развитие на горския сектор
• Междинни или последващи оценки на Стратегическия план за развитие на горския
сектор 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 20142023 г.;
• Резултати от проведени проучвания за нуждата от промяна в стратегическите
документи;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Целите на СПРГС 2014-2023 г. не съответстват на опита и поуките от
предходните секторни стратегически документи, не са взети предвид
препоръките от предишни оценки и не е правена актуализация на
стратегическия план.
1 точка
При формулиране на целите на СПРГС 2014-2023 г. са взети предвид поуките
от изготвянето и изпълнението на предходни секторни стратегически
документи. Не са правени оценки на СПРГС 2014-2023 г. и поради тази
причина не са отчетени в него евентуални препоръки.
2 точки
Целите на СПРГС 2014-2023 г. съответстват на опита и поуките от предходни
секторни стратегически документи, взети са предвид препоръките от
предишни оценки и е направена актуализация на стратегическия план. Няма
обратна връзка и измерване на ефекта от въведените промени в
стратегическия план.
3 точки
Целите на СПРГС 2014-2023 г. съответстват на опита и поуките от предходни
секторни стратегически документи, взети са предвид препоръките от
предишни оценки и е направена актуализация на стратегическия план.
Направена е обратна връзка и измерване на ефекта от въведените промени в
стратегическия план.
Индикатор за оценка 2.3: Уместност на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 2.3: Съгласувани ли са помежду си стратегическите цели и продължават ли те да
бъдат уместни спрямо националните и европейските политики и приоритети и
промените в социално-икономическия контекст?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали е осигурена съгласуваност между целите на
стратегическия план, от една страна и дали те са актуални в контекста на политики,
приоритети и промени в национален и европейски мащаб, от друга.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Информация за актуални стратегически документи, политики и приоритети на
национално и европейско ниво;
• Междинни или окончателни оценки на Националната стратегия за развитие на
горския сектор 2013-2020г. и Стратегическия план за развитие на горския сектор
2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 20142023 г.;
•
Други по преценка.
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Остойностяване на констатацията:
0 точки
Стратегическите цели на СПРГС 2014-2023 г. са съгласувани помежду си, но
не са уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и
приоритети в горския сектор, и промените в социално-икономическия
контекст. СПРГС 2014-2023 г. следва да бъде актуализиран, като се отчетат
новите реалности.
1 точка
Стратегическите цели на СПРГС 2014-2023 г. са съгласувани помежду си, но
не са уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и
приоритети в горския сектор, и промените в социално-икономическия
контекст. Независимо от отчетените отклонения в междинните оценки на
документа, не са предприети действия за неговата актуализация. СПРГС
2014-2023 г. не разполага с разписани механизми за отчетност и
актуализация.
2 точки
Стратегическите цели на СПРГС 2014-2023 г. са логически свързани,
последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са по начин, който
ги прави уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и
приоритети в горския сектор, и промените в социално-икономическия
контекст. Направени са препоръки за актуализация на СПРГС 2014-2023 г. и
неговата актуализация е в процес на подготовка. СПРГС 2014-2023 г.
разполага с разписани механизми за отчетност и актуализация.
3 точки
Стратегическите цели на СПРГС 2014-2023 г. са логически свързани,
последователни и съгласувани помежду си. Формулирани са по начин, който
ги прави уместни спрямо настоящите национални и европейски политики и
приоритети в горския сектор, и промените в социално-икономическия
контекст. Когато междинните оценки на документа са отчели отклонения в
актуалността на стратегическите цели са предприети действия за неговата
актуализация.
Индикатор за оценка 2.4: Релевантност на СПРГС 2014-2023 г. с приложимата нормативна
уредба
Въпрос 2.4: Има ли пряка връзка на СПРГС 2014-2023 г. с приложимата национална
нормативна база?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали в СПРГС 2014-2023 г. е отчетена спецификата
на приложимата към момента на оценката нормативна уредба.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Анализи на приложимата нормативна уредба в горския сектор
• Междинни или окончателни оценки на Стратегическия план за развитие на горския
сектор 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. не е отчетена спецификата на приложимата
нормативна уредба.
1 точка
В СПРГС 2014-2023 г. е отчетена спецификата само на приложимата
нормативна уредба по отношение на стратегическото планиране.
2 точки
В СПРГС 2014-2023 г. е отчетена на приложимата нормативна уредба по
отношение на стратегическото планиране и спецификата на горския сектор.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. е отчетена на приложимата нормативна уредба по
отношение на стратегическото планиране, развитието и спецификата на
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сектора. Стратегическият план е съобразен и със спецификата на
европейската правна рамка за сектора.
Индикатор за оценка 2.5: Уместност на мерките или системата за наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 2.5: Подходящи ли са описаните в СПРГС 2014-2023 г. мерки или система за
неговото наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране? Има ли предвидени в СПРГС
2014-2023 г. времеви периоди за неговото наблюдение, оценка, отчитане и
актуализиране?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали има предвидени механизми за наблюдение,
оценка, отчитане и актуализиране на СПРГС 2014-2023 г., до каква степен те са надеждни и
могат да имат превантивна и коригираща функция в хода на изпълнението му.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Съдържанието на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на Стратегическия план за развитие на горския
сектор 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 20142023 г.
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. няма разписани мерки за неговото наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране. Не са описани и периодите в които отговорните
органи следва да предприемат действия по наблюдение, оценка, отчитане и
актуализиране на документа.
1 точка
В СПРГС 2014-2023 г. няма разписани мерки за неговото наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране. Описани са времевите интервали, в които
отговорните органи следва да предприемат действия по наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране.
2 точки
В СПРГС 2014-2023 г. са разписани мерки за неговото наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране. Има фиксирани конкретни периоди, в които
отговорните органи следва да предприемат действия по наблюдение, оценка,
отчитане и актуализиране. Липсват правила за провеждане на наблюдението и
оценката на изпълнението.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. подробно са разписани мерки или система за нейното
наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране. Има фиксирани конкретни
периодите, в които отговорните за неговото изпълнение следва да
предприемат действия по наблюдение, оценка, отчитане и актуализиране. Има
разработени подробни правила за провеждане на наблюдението и оценката на
изпълнението.
Принцип 3: Приложимост на СПРГС 2014-2023 г.
Индикатор за оценка 3.1: Оценка на постигането на стратегическите цели
Въпрос 3.1: Уместни ли са индикаторите, чрез които се измерват количествено
изпълнението на целите на СПРГС 2014-2023 г. и процедурите за събиране на данни?
Формулирани ли са изходни и целеви стойности на индикаторите? Продължават ли да
бъдат валидни към момента на оценката зададените целеви количествени стойности в
СПРГС 2014-2023 г.
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Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен системата от индикатори за
отчитане напредъка по СПРГС 2014-2023 г.е надеждна и може да даде годна информация за
постигането на стратегическите цели.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на Стратегическия план за развитие на горския сектор
2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на Стратегическия план за развитие на горския
сектор 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 20142023 г.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г. не разполага със система от индикатори за отчитане на
изпълнението.
1 точка
СПРГС 2014-2023 г. разполага само с описание на възможните индикатори за
отчитане на изпълнението, но не са систематизирани, не са количествено
измерими и не са посочени възможните източници на информация.
2 точки
СПРГС 2014-2023 г. разполага със система от индикатори за отчитане на
изпълнението. Не всички индикатори са формулирани така, че да е възможно
тяхното количествено измерване/Не всички индикатори или зададени целеви
стойности са адекватни и валидни към момента на оценката. Описани са
възможните източници на информация по индикаторите.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г. разполага с подходяща система от индикатори за отчитане
на изпълнението. Индикаторите са формулирани така, че да е възможно
тяхното количествено измерване и са обективно проверими и
адекватни/валидни към момента на оценката. Описани са възможните
източници на информация по индикаторите.
Индикатор за оценка 3.2: Оценка на напредъка на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 3.2: Какъв брой дейности са реализирани в рамките на плана за действие на
СПРГС 2014-2023 г.? Какви дейности са реализирани извън установеният план за
действие на СПРГС 2014-2023 г. но са в съответствие с него и допринасят за постигане на
целите и задачите му? Какъв брой други инициативи са реализирани в рамките на СПРГС
2014-2023 г.
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен е изпълнена СПРГС 2014-2023 г.и
са достигнати желаните състояния, съгласно стратегическите цели.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Липсват изпълнени дейности по СПРГС 2014-2023 г.
1 точка

В рамките на СПРГС 2014-2023 г. са изпълнени до 25% от предвидените
дейности. Няма реализирани дейности и други инициативи извън
установеният план за действие на СПРГС 2014-2023 г.които допринасят за
постигане на целите му.
Стр. 27

2 точки

3 точки

В рамките на СПРГС 2014-2023 г. са изпълнени от 26% до 60% от предвидените
дейности. Има реализирани допълнителни дейности извън установеният план
за действие на СПРГС 2014-2023 г., които допринасят за постигане на целите
му.
В рамките на СПРГС 2014-2023 г. са изпълнени над 61% от предвидените
дейности. Има реализирани допълнителни дейности извън установеният план
за действие на СПРГС 2014-2023 г., които допринасят за постигане на целите
му.

Индикатор за оценка 3.3: Оценка на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 3.3: Какви са до момента резултатите от изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.? В
каква степен постигнатите резултати съответстват на индикативните стойности на
индикаторите за изпълнение, вписани в документа?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен постигнатите резултати от
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.съответстват на предварително планираните желани
състояния.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.
• Текущи доклади на групи/комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. няма разписани индикатори за изпълнение с описание на
целевите стойности и относителната им тежест.
Липсва възможност за оценка по отношение на постигнати резултати от
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.
1 точка
Постигнатите резултати от осъществяването на СПРГС 2014-2023 г.
съответстват до 25% от индикативната стойност на индикаторите за
изпълнение.
2 точки
Постигнатите резултати от осъществяването на СПРГС 2014-2023 г.
съответстват от 26% до 60% от индикативната стойност на индикаторите за
изпълнение.
3 точки
Постигнатите резултати от осъществяването на СПРГС 2014-2023 г.
съответстват на повече от 61% от индикативната стойност на индикаторите за
изпълнение.
Индикатор за оценка 3.4: Оценка до каква степен заложените мерки в СПРГС 2014-2023 г.
съответстват на установените потребности в аналитичната част на документа?
Въпрос 3.4: По какъв начин установените проблеми и предизвикателства за развитието
на горския сектор в аналитичната част на СПРГС 2014-2023 г. намират отражение в
планираните мерки за неговото реализиране?
С отговора на този въпрос ще се идентифицират, обосноват и обвържат помежду им
едновременно съществуващите дефицити и дадености, възможностите и заплахите,
направените стратегически избори на цели и интервенциите за осъществяването им,
влаганите финансови и организационни ресурси.
Степента на прилагане се обоснова чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.
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• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
• Други по преценка
.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. липсва задълбочена аналитична част, в която да са
установени проблеми и предизвикателства за развитието на горския сектор,
които да обосноват планираните мерки за неговото реализиране.
1 точки
В СПРГС 2014-2023 г. има идентифицирани потребности и проблеми за
развитието, но те не намират отражение в плана за действие.
2 точка
В СПРГС 2014-2023 г. има идентифицирани потребности и те частично са
отразени в плана за действие и конкретни дейности.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. има идентифицирани потребности и те изцяло са
отразени в плана за действие и конкретни дейности.
Индикатор за оценка 3.5: Отразеност на секторните приоритети в СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 3.5: Отразени ли са секторните приоритети в СПРГС 2014-2023 г.
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен стратегическите цели и
приоритети за развитието на горския сектор намират отражение в СПРГС 2014-2023 г. под
формата на конкретни цели, интервенции, проекти и инициативи.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. не са отразени секторните стратегически цели и
приоритети и те не намират изражение в оперативните цели и дейности.
1 точка
В СПРГС 2014-2023 г. са споменати и описани секторните стратегически цели
и приоритети, но те не намират изражение в оперативните цели и дейности.
2 точки
В СПРГС 2014-2023 г. са отразени секторните стратегически цели и
приоритети и те намират изражение в някой от оперативните цели.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. са отразени секторните стратегически цели приоритети
и те намират изражение във всички оперативните цели и дейности.
Индикатор за оценка 3.6: Равномерност на интервенционните мерки по цялата
територия на страната.
Въпрос 3.6: Равномерно разпределени ли са интервенционните мерки по цялата
територия на страната или са концентрирани в определени региони?
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен интервенционните мерки на СПРГС
2014-2023 г. покриват (обхващат) територията на цялата страната.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
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Остойностяване на констатацията:
0 точки
Планираните в СПРГС 2014-2023 г. конкретни дейности обхващат само
определени региони на страната.
1 точки
Планираните в СПРГС 2014-2023 г. конкретни дейности обхващат територията
на страната, но не са равномерно разпределени .
2 точки
Планираните в СПРГС 2014-2023 г. конкретни дейности обхващат сравнително
равномерно цялата територия на страната.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. липсва териториални ограничения на конкретните
действия.
Индикатор за оценка 3.7: Предсказуемост на многогодишната финансова рамка на СПРГС
2014-2023 г.
Въпрос 3.7: Равномерно разпределени ли са прогнозните финансови разчети за целият
период на СПРГС 2014-2023 г. Има ли установена практика за ежегодно планиране на
финансови ресурси за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен планираните дейности на СПРГС
2014-2023 г. са обезпечени финансово.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. няма разписан финансов план на конкретните дейности.
1 точка
2 точки

3 точки

В СПРГС 2014-2023 г. има разписан план за действие с конкретни цели и
действия, но само част от тях са финансово остойностени.
В СПРГС 2014-2023 г. има разписан финансов план на конкретните цели и
дейности за целият период. При изготвянето на годишните бюджети на
отговорните институции се планират финансови ресурси за обезпечаване на
конкретни дейности на СПРГС 2014-2023 г., но в хода на неговото изпълнение
част от тях не се осигуряват.
В СПРГС 2014-2023 г. има разписан финансов план на конкретните цели и
действия по години. При изготвянето на годишните бюджети на отговорните
институции се планират и осигуряват финансови ресурси за обезпечаване на
дейностите на СПРГС 2014-2023 г.

Индикатор за оценка 3.8: Качество на организацията на изпълнение на СПРГС 2014-2023
г.
Въпрос 3.8: Спазен ли се графикът за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г. Какви са
причините за забавяне, особено на дейностите и проектите, които са определени за
стратегически, но не са стартирали своевременно или междувременно?
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен има създадена организация за
изпълнение на СПРГС 2014-2023 г. и е спазен времевият график.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.
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•

Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
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Остойностяване на констатацията:
0 точки
В СПРГС 2014-2023 г. няма разписан времеви график за изпълнение на
конкретните действия.
1 точка
В СПРГС 2014-2023 г.има разписан времеви график за изпълнение на
конкретните действия, но той е общ и не позволява периодично отчитане на
изпълнението към момента на оценката.
2 точки
В СПРГС 2014-2023 г. има разписан подробен времеви график за изпълнение
на конкретните действия, който се спазва.
3 точки
В СПРГС 2014-2023 г. има разписан времеви график за изпълнение на
конкретните мерки и действия, който стриктно се спазва. Постоянно се следи
за неговото спазване и при отклонения се предприемат съответните
действия за преодоляване на забавянето.
Принцип 4 : Въздействие на СПРГС 2014-2023 г.
Индикатор 4.1: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализирането на
Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски
екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата”.
Въпрос 4.1: В каква степен стратегическия план въздейства за реализирането на
Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски
екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата”?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе върху
устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на Приоритет
1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и многофункционални горски екосистеми,
способстващи за смекчаване на последиците от измененията в климата”.
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните
подвъпроси.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка;
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.1.1: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 1
„Увеличаване на площта на горите, на дървесния запас и запаса на въглерод в
горските територии” допринасят ли за постигането на очакваните резултати и
изпълнение на Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и
многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците
от измененията в климата”.
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 1/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
1/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Стр. 32

Стр. 33

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.1.2: Изпълнението на предвидените дейности по Оперативна цел 2
„Подобряване на стопанисването на горите” допринасят ли за постигането на
очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени,
продуктивни и многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване
на последиците от измененията в климата”.
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 1/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
1/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.1.3: Изпълнението на предвидените дейности по Оперативна цел 3
„Повишаване на ефективността на превенцията на горските пожари и борбата с
незаконните действия в горите” допринасят ли за постигането на очакваните
резултати и изпълнение на Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и
многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците
от измененията в климата”.
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 1/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
1/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.1.4: Изпълнението на предвидените дейности по Оперативна цел 4
„Повишаване на устойчивостта и способността за адаптиране на горските екосистеми
към изменението на климата” допринасят ли за постигането на очакваните резултати
и изпълнение на Приоритет 1 ”Поддържане на жизнени, продуктивни и
многофункционални горски екосистеми, способстващи за смекчаване на последиците
от измененията в климата”.
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 1/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
1/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
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Индикатор 4.2: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Приоритет 2 „Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии”.
Въпрос 4.2: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на Приоритет
2 „Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии”?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе върху
устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на Приоритет
2 „Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие в
горските територии”?
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните
подвъпроси.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка;
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.2.1: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 5
„Усъвършенстване на системата за планиране и осъществяване на
дейности,
свързани с опазването на биологичното и ландшафтното разнообразие в горските
територии” допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на
Приоритет 2 „Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и
ландшафтното разнообразие в горските територии”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 2/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
2/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.2.2: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 6
“Развитие на мрежата от защитени територии, включително и чрез разширяване на
действието на финансовите механизми за подобряване на управлението на горите в
защитените зони от Натура 2000” допринасят ли за постигането на очакваните
резултати и изпълнение на Приоритет 2 „Опазване, възстановяване и поддържане на
биологичното и ландшафтното разнообразие в горските територии”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 2/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
2/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
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резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.2.3: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 7
„Поддържане и развитие на системата за запазване на горските генетични ресурси»
допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 2
„Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 2/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
2/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.2.4: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 8
„Подобряване и увеличаване на популациите на дивеча и рибата за опазване на
биологичното разнообразие и устойчиво развитие на горските екосистеми”
допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 2
„Опазване, възстановяване и поддържане на биологичното и ландшафтното
разнообразие в горските територии”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 2/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
2/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 2/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Индикатор 4.3: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Приоритет 3 „Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”.
Въпрос 4.3: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на Приоритет
3 „Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе върху
устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на Приоритет
3 „Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните
подвъпроси.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка;
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Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.1: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 9
„Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в горските
територии”
допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 3
„Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
1/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 1/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.2: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 10
„Ефективно управление и устойчиво развитие на държавните предприятия по чл. 163
от Закона за горите”допринасят ли за постигането на очакваните резултати и
изпълнение на Приоритет 3 „Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността
на горския сектор”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.3: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 11
„Насърчаване сдружаването на собствениците на гори и оптимизиране на публичночастното партньорство в горския сектор” допринасят ли за постигането на очакваните
резултати и изпълнение на Приоритет 3 „Повишаване на жизнеността и
конкурентоспособността на горския сектор”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.5: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 13
„Насърчаване на заетостта и предприемачеството в горите и подобряване на
качеството на професионалната квалификация на работната сила в горския сектор”
допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 3
„Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
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1 точка
2 точки
3 точки

резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.6: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 14
„Развитие на научно-изследователските дейности и обвързването им с нуждите на
горския бизнес” допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение
на Приоритет 3 „Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския
сектор”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.7: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 15
„Активно участие в подготовката и изпълнението на политиките на ЕС, свързани с
горския сектор, и в международните процеси за устойчиво управление на горите”
допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 3
„Повишаване на жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.3.8: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 16
„Осигуряване на информация, публичност и прозрачност и прилагане на принципа на
партньорство при устойчивото управление на горския сектор” допринасят ли за
постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 3 „Повишаване на
жизнеността и конкурентоспособността на горския сектор”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 3/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
3/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 3/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
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Индикатор 4.4: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Приоритет 4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената
икономика
Въпрос 4.4: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на Приоритет
4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе
върху устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на
Приоритет 4. Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика?
Оценката на този индикатор се получава като сумарна от стойностите на отделните
подвъпроси.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Извадки от съдържанието на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.4.1: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 17
„Устойчиво производство и потребление на биомаса като възобновяем енергиен
източник” допринасят ли за постигането на очакваните резултати и изпълнение на
Приоритет 4 „Използване на потенциала на горския сектор за развитие на зелената
икономика”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 4/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
4/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.4.2: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 18
„Насърчаване на процеса на сертификация на горските територии” допринасят ли за
постигането на очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 4 „Използване на
потенциала на горския сектор за развитие на зелената икономика”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 4/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
4/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
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Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.4.3: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 19
„Ефективно и устойчиво използване на туристическия потенциал на горите и
развитие на рекреационните дейности в тях” допринасят ли за постигането на
очакваните резултати и изпълнение на Приоритет 4 „Използване на потенциала на
горския сектор за развитие на зелената икономика”?
0 точки
Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
1 точка
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 4/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
2 точки
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
4/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
3 точки
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).
Остойностяване на констатацията:
Подвъпрос 4.4.4: Изпълнението на предвидените дейности в Оперативна цел 20
„Създаване на условия за устойчиво и възмездно ползване на екосистемни услуги,
предоставяни от горските територии” допринасят ли за постигането на очакваните
резултати и изпълнение на Приоритет 4 „Използване на потенциала на горския сектор
за развитие на зелената икономика”?
0 точки
1 точка
2 точки
3 точки

Не (Дейностите не са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати не съответстват на очакваните).
По-скоро не (Дейностите са само частично обвързани с изпълнението на
Приоритет 4/постигнатите резултати са под 25% от очакваните).
По-скоро да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет
4/постигнатите резултати са до 75% от очакваните).
Да (Дейностите са обвързани с изпълнението на Приоритет 4/постигнатите
резултати са над 75% от очакваните).

Индикатор 4.5: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Стратегическа цел 1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез
постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната
способност дългосрочно да предоставят материални ползи.
Въпрос 4.5: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на
Стратегическа цел 1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез
постигане на оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната
способност дългосрочно да предоставят материални ползи?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе
върху устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на
Стратегическа цел 1. Осигуряване на устойчиво развитие на горския сектор чрез постигане на
оптимален баланс между екологичната функция на горите и тяхната способност дългосрочно
да предоставят материални ползи.
Оценката на този индикатор се получава като средноаритметична оценка от
стойностите на оценките от Въпрос 4.1 и Въпрос 4.2.
Максималната оценка е 6=3+3
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Индикатор 4.6: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Стратегическа цел 2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически
растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социалноикономическо развитие
Въпрос 4.6: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на
Стратегическа цел 2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически
растеж на страната и по-равномерно (балансирано) териториално социалноикономическо развитие?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе
върху устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на
Стратегическа цел 2. Засилване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на
страната и по-равномерно (балансирано) териториално социално-икономическо развитие.
Оценката на този индикатор се получава като сумарен резултат от
средноаритметичните стойностите на оценките от Въпрос 4.2, Въпрос 4.3 и Въпрос 4.4.
Максималната оценка е 9=3+3+3
Индикатор 4.7: Въздействие на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за реализиране на
Стратегическа цел 3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
Въпрос 4.7: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на
Стратегическа цел 3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе
върху устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на
Стратегическа цел 3. Увеличаване на приноса на горския сектор в зелената икономика.
Оценката на този индикатор се получава като сумарен резултат от
средноаритметичните стойностите на оценките от Въпрос 4.1, Въпрос 4.2, Въпрос 4.3 и Въпрос
4.4.
Максималната оценка е 12=3+3+3+3
Индикатор 4.8: Обща оценка на въздействието на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. за
реализиране на стратегическите цели.
Въпрос 4.8: В каква степен стратегическия план въздейства за реализиране на
стратегическите цели?
Отговорът на този въпрос ще покаже до каква степен стратегическия план влияе
върху устойчивото развитие на горския сектор и по какъв начин води до изпълнението на 3-те
стратегически цели?
Оценката на този индикатор се получава като средноаритметична стойност на оценките
от Въпрос 4.5, Въпрос 4.6 и Въпрос 4.7.
Максималната оценка е 9=(6+9+12)/3
Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките
Индикатор 5.1: Постигнатите резултати от изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. водят до
постигане на поставените цели.
Въпрос 5.1: Какъв процент от заложените дейности за реализация в периода,
предхождащ оценката на СПРГС 2014-2023 г. съответстват на времевия график за
тяхното планирано изпълнение и постигнатите резултати отговорят на поставените
цели?
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Отговорът на този въпрос ще покаже доколко процесът на планиране е реалистичен и
ориентиран към постигане на заложените цели. Това е и индикатор за волята и амбицията на
отговорните органи за водене на последователна и предсказуема политика на развитие,
формулирана в консенсус с обществеността.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Годишни отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Доклади за оценка на изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.;
• Текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Няма приети оперативни планове (програми) за изпълнение на СПРГС 20142023 г. и/или няма реализирани дейности от СПРГС 2014-2023 г. за периода,
предхождащ оценката.
1 точка
До 30% от планираните дейности по СПРГС 2014-2023 г. са започнати и/ или
изпълнени през разглеждания период.
2 точки
От 31% до 65% от планираните дейности по СПРГС 2014-2023 г. са започнати
и/ или изпълнени през разглеждания период.
3 точки
Над 65% от планираните дейности по СПРГС 2014-2023 г. са започнати и/ или
изпълнени през разглеждания период.
Индикатор 5.2: Налични системи за контрол и мониторинг с цел усъвършенстване на
СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 5.2: Какъв процент от изпълняваните дейности по СПРГС 2014-2023 г. са
обхванати от система за контрол и наблюдение?
Отговорът на този въпрос ще покаже в каква степен отговорните органи следят за
вложените ресурси и постигнатите резултати в изпълняваните дейности по СПРГС 2014-2023
г., така че непрекъснато да подобрява ефективността и ефикасността на съответните
политики.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Процедури за мониторинг на изпълнението на планираните дейности;
• Протоколи и текущи доклади на групи/ комисии, извършващи мониторинг на
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.;
• Междинни или окончателни оценки на СПРГС 2014-2023 г.;
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
• Експертни препоръки за подобряване на СПРГС 2014-2023 г.;
• Други по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Няма въведени системи/процедури за мониторинг на изпълнението на
дейностите.
1 точка
От 1% до 50% от изпълняваните дейности са обхванати от система за
мониторинг на изпълнението.
2 точки
От 51% до 80% от изпълняваните дейности са обхванати от система за
мониторинг на изпълнението и са предприети коригиращи действия.
3 точки
Над 80% от изпълняваните дейности са обхванати от система за мониторинг
на изпълнението и са предприети коригиращи действия за подобряване.
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Принцип 6: Финансово управление
Индикатор 6.1: Всички разходи от държавния бюджет по СПРГС 2014-2023 г. са
планирани и осигурени с бюджетни кредити
Въпрос 6.1: Какъв е делът на осигуреното финансиране от държавния бюджет за
дейности по СПРГС 2014-2023 г. от общият размер на планираните бюджетни средства за
съответния период?
Отговорът на този въпрос ще покаже доколко отговорните органи са в състояние да
осигурят планираните публични финанси за дейности по СПРГС 2014-2023 г..
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Отчети за изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.;
• Справка за разходваните финансови средства от държавния бюджет за изпълнение
на дейности от СПРГС 2014-2023 г.
• Други по преценка
Остойностяване на констатацията:
0 точки

1 точка

2 точки

3 точки

Делът на осигурените и разходвани средства
от държавния бюджет за периода е до 25%
от планираните за същия период бюджетни
средства за дейности, част от СПРГС 20142023 г.
От 25% до 50% е делът на осигурените и
разходвани средства от държавния бюджет
за периода от планираните за същият
период бюджетни средства за дейности, част
от СПРГС 2014-2023 г.
От 50% до 75% е делът на осигурените и
разходвани средства от държавния бюджет
за периода от планираните за същият
период бюджетни средства за дейности, част
от СПРГС 2014-2023 г.
Над 75% е делът на осигурените и
разходвани средства от държавния бюджет
за периода от планираните за същият
период бюджетни средства за дейности, част
от СПРГС 2014-2023 г.

Индикатор 6.2: Използване на допълващо финансиране за изпълнение на СПРГС 20142023 г.
Въпрос 6.2: Какъв е делът на допълващото финансиране при изпълнението на преките по
СПРГС 2014-2023 г. за оценявания период?
Отговорът на този въпрос ще покаже доколко се търси допълващо финансиране по
различните оперативни програми, международни проекти и други донорски програми, за
осъществяването на дейности от СПРГС 2014-2023 г..
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Отчети за изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.
• Текущи справки за допълващото финансиране по дейности, част от СПРГС 2014-2023 г.;
• Справки за реализираните дейности по СПРГС 2014-2023 г. и източниците за тяхното
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финансиране.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Не се използва допълващо финансиране за осъществяване на дейностите по
СПРГС 2014-2023 г..
1 точка
От 1% до 25% е делът на допълващото финансиране на дейностите, част от
СПРГС 2014-2023 г..
2 точки
От 25% до 50% е делът на допълващото финансиране на дейностите, част от
СПРГС 2014-2023 г..
3 точки
Над 50% е делът на допълващото финансиране на дейностите, част от СПРГС
2014-2023 г.
Индикатор 6.3: Общо финансово изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 6.3: Какъв е процента на изпълнение на планираните финансови средства?
Отговорът на този въпрос ще покаже каква степен е степента на изпълнение на
планираните финансови средства за дейности по СПРГС 2014-2023 г. за периода на оценката.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023г.
• Справки за % на изпълнение на планираните финансови средства по години;
• Други източници по преценка.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Процентът на изпълнение на планираните финансови средства за периода са
до 35%.
1 точка
Процентът на изпълнение на планираните финансови средства за периода са
от 30% до 60%.
2 точки
Процентът на изпълнение на планираните финансови средства за периода са
от 60% до 80%.
3 точки
Процентът на изпълнение на планираните финансови средства за периода са
над 80%.
Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност
Индикатор 7.1: Дейността по изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. е открита и прозрачна
за гражданите
Въпрос 7.1: Обществеността има ли постоянен достъп до информация относно дейността
на отговорните органи по отношение на СПРГС 2014-2023 г.?
Отговорът на този въпрос ще покаже степента на откритост и прозрачност на работата
на отговорните институции като цяло по отношение на СПРГС 2014-2023 г. и тяхното желание
за консултации с гражданите.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Справка за източниците на достъп до информация, касаеща изпълнението на СПРГС
2014-2023 г.;
• Справка за проведени обществени обсъждания или проучвания на общественото
мнение по въпроси, касаещи СПРГС 2014-2023 г.
• Справка на постъпили становища на заинтересованите страни по въпроси на СПРГС
2014-2023 г. за период от две години преди датата на оценката.
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Остойностяване на констатацията:
0 точки
Обществеността няма достъп до информация относно изпълнението на
СПРГС 2014-2023 г. Дейностите, осъществявани във връзка със СПРГС 20142023 г. не са достъпни до широката общественост. Липсва установен начин
за връзка на заинтересованите страни по въпроси, касаещи СПРГС 20142023 г.
1 точка
Обществеността има достъп до информация относно дейността на
отговорните органи по отношение на СПРГС 2014-2023 г.. Отчетите и
оценките за изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. не са публикувани, но
могат да се получат по реда на Закона за достъп да обществена информация.
2 точки
Обществеността има достъп до информация относно дейността на
отговорните органи по отношение на СПРГС 2014-2023 г.. Отчетите и
оценките за изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. са публични и достъпни
до широката общественост. Няма установен начин за връзка на
заинтересованите страни по въпроси, касаещи СПРГС 2014-2023 г.
3 точки
Обществеността има достъп до информация относно дейността на
отговорните органи по отношение на СПРГС 2014-2023 г.. Отчетите и
оценките за изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. са публични и достъпни
до широката общественост. Има установен начин за връзка на
заинтересованите страни по въпроси, касаещи стратегическия план.
Индикатор 7.2: Съществува достъпна информация за резултатите от годишните отчети
за напредъка по СПРГС 2014-2023 г. и инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.
Въпрос 7.2: Има ли достъп до годишните отчети за напредъка по СПРГС 2014-2023 г.?
Отговорът на този въпрос ще покаже степента на откритост и прозрачност на
резултатите от изпълнението на СПРГС 2014-2023 г. и механизма за партньорство със
заинтересованите страни в цялостния процес на управление, наблюдение и оценка на СПРГС
2014-2023 г.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Публикации, репортажи, информационни съобщения и др., относно взети решения,
приложените политики, постигнатите резултати, изготвените и изпълнени проекти,
осъществените мерки и инициативи, вложените ресурси, проведените обществени
поръчки и др., относно реализацията на СПРГС 2014-2023 г.;
• Справки за броя на изпратените прессъобщения до медии, с информация за СПРГС 20142023 г. и инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ;
Остойностяване на констатацията:
0 точки
Няма осигурен публичен достъп до информация за взетите решения,
приложените политики, постигнатите резултати, осъществените дейности
и инициативи, вложените ресурси, и др., относно реализацията на СПРГС
2014-2023 г. Не се публикуват и оповестяват годишните отчети за
напредъка по СПРГС 2014-2023 г. Не се оповестяват резултатите от
провежданите срещи на инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.
1 точка
Публикува се на официалната интернет страница на ИАГ/МЗХ годишните
отчети за напредъка по СПРГС 2014-2023 г. Не се оповестяват се
резултатите от провежданите срещи на инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.
2 точки

Публикуват се в медиите и на официалната интернет страница на ИАГ/МЗХ
годишните отчети за напредъка по СПРГС 2014-2023 г., както и друга
информация за взетите решения, приложените политики, постигнатите
резултати, осъществените дейности и инициативи, вложените ресурси и
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др., относно реализацията на СПРГС 2014-2023 г. Оповестяват се
резултатите от провежданите срещи на инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.

3 точки

Публикуват се в медиите и на официалната интернет страница на ИАГ/МЗХ
годишните отчети за напредъка по СПРГС 2014-2023 г., както и друга
информация за взетите решения, приложените политики, постигнатите
резултати, осъществените дейности и инициативи, вложените ресурси и
др., относно реализацията на СПРГС 2014-2023 г. Оповестяват се
резултатите от провежданите срещи на инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.
Медии присъстват и отразяват публичните отчети за изпълнение на СПРГС
2014-2023 г. и на проявите на инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ.

Индикатор 7.3: Съществуват практики за публично обсъждане на СПРГС 2014-2023 г.,
както и на политики, насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в
неговия обхват
Въпрос 7.3: Провеждани ли са публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г., както и на
политики, насоки за развитие, мерки, дейности, проекти и инициативи в неговия обхват?
Отговорът на този въпрос ще покаже доколко формирането, изпълнението и
актуализацията на секторни политики, стратегически и планови документи се извършва по
ясни, предвидими и прозрачни правила и критерии, и се отчитат обществените потребности.
Степента на прилагане се доказва чрез:
• Покани за провеждане на публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.
• Публикации от проведени публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.
• Протоколи от проведени публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
СПРГС 2014-2023 г., както и свързаните с него цели, политики, дейности,
проекти и инициативи не е подлаган на публично обсъждане.
1 точка
СПРГС 2014-2023 г. е подложен на публично обсъждане, във връзка с
удовлетворяване на нормативните изисквания.
2 точки
СПРГС 2014-2023 г. е подложен на публично обсъждане, включително и при
нейното актуализиране.
3 точки
СПРГС 2014-2023 г., както и актуализацията му и свързаните с него цели,
политики, дейности, проекти и инициативи са подложени на публично
обсъждане. За получаване на по-пълна представа на общественото мнение са
проведени анкетни допитвания.
Принцип 8: Мониторинг и отчетност
Индикатор 8.1: Отчетност пред обществеността за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 8.1: Колко често се провеждат срещи със заинтересованите страни, на които
правят отчет за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали и колко често отговорните органи се отчитат
пред заинтересованите страни за предприетите действия за изпълнение на СПРГС 2014-2023
г., търсят тяхното мнение, проучват техните интереси с цел тяхното по-качествено
удовлетворяване.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Покани за срещи отправени по различни канали;
• Протоколи от срещи със заинтересованите страни;
• Доклади от срещи от инициативата ГОРСКИ ДИАЛОГ;
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•

Годишни отчети за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.;
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Остойностяване на констатацията:
0 точки
МЗХ и ИАГ не провеждат срещи със заинтересованите страни, на които
правят отчет за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г..
1 точка
МЗХ и ИАГ провеждат срещи само с част от заинтересованите страни, на
които правят отчет за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г..
2 точки
МЗХ и ИАГ провеждат организирани срещи с всички заинтересовани страни
поне веднъж годишно, на които правят отчет за изпълнение на СПРГС 20142023 г..
3 точки
МЗХ и ИАГ провеждат организирани срещи с заинтересованите страни повече
от един път годишно, на които дават информация за напредъка на СПРГС
2014-2023 г., приемат проблемите и препоръките и отчитат тяхното
изпълнение на следващи срещи.
Индикатор 8.2: Налична и достъпна информация за текущи и приключени дейности и
проекти по СПРГС 2014-2023 г.?
Въпрос 8.2: Налична ли е на официалната интернет страница на ИАГ или на други
общодостъпни места информация за текущи и приключени дейности и проекти по СПРГС
2014-2023 г., с описание на планираните или изпълнените дейности, техния бюджет,
изпълнителите и постигнатите резултати?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали и доколко МЗХ, ИАГ и останалите отговорни
институции се отчитат пред гражданите за качеството на своите действия по изпълнение на
СПРГС 2014-2023 г., доколко поставените в него цели са постигнати и всеки заинтересован има
възможност да се информира за тях.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Наличието на секция на сайта на МЗХ/ИАГ;
• Обявена информация на сайта, специализирани табла, специализирани брошури,
листовки и др. материали;
• Публикации.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
МЗХ/ИАГ няма обособена секция за СПРГС 2014-2023 г. на официалната
интернет страница или в нея няма информация за текущи и приключени
дейности и проекти за изпълнението му.
1 точка
МЗХ/ИАГ има специализирана секция на официалната си интернет страница за
текущи и приключени дейности и проекти по СПРГС 2014-2023 г., но
информацията е непълна или неактуална.
2 точки
МЗХ/ИАГ има специализирана секция на официалната си интернет страница за
текущи и приключени дейности и проекти и информацията е пълна или
актуална.
3 точки
МЗХ/ИАГ има специализирана секция на официалната си интернет страница за
текущи и приключени проекти и информацията е пълна или актуална, има
форми за задаване на въпроси, на които се отговаря систематично, използват
се и други канали за отчитане на резултатите от изпълнените дейности и
проекти.
Индикатор 8.3: Публичните ресурси се разходват отчетно и отговорно.
Въпрос 8.3: Създаден ли е и поддържа ли се в актуален вид регистър на обществените
поръчки и публичните разходи за изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.?
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Отговорът на този въпрос ще покаже дали има осигурен достъп до актуална
информация за възможностите за достъп до публично финансиране и публичните разходи за
изпълнението на дейности по СПРГС 2014-2023 г., като мярка както за осигуряването на
прозрачност, така и за отчетност на дейността на администрацията.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Публикувана информация на официалните страници на отговорните институции;
• Осигурен свободен достъп до информация по определен ред и други.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
МЗХ/ИАГ не поддържат на официалните си страници информация за
осъществените обществени поръчки и направените публични разходи за
изпълнението на СПРГС 2014-2023 г.
1 точки
МЗХ/ИАГ предоставят обща информация за осъществените обществени
поръчки и разходваните бюджетни средства.
2 точки
МЗХ/ИАГ предоставят актуална информация относно всички етапи на
провеждане на обществените поръчки за дейности от СПРГС 2014-2023г. и
резултатите от нея. Налице е информация за разходваните бюджетни
средства за дейностите по изпълнение на СПРГС 2014-2023 г.
3 точки
МЗХ/ИАГ са осигурили он-лайн достъп до подробна и актуална информация
относно всички обществени поръчки и бюджетни разходи по изпълнението
на СПРГС 2014-2023 г.
Индикатор 8.4: Активност на заинтересованите страни при провеждане на публични
обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.
Въпрос 8.4: Успява ли ИАГ и другите отговорни органи да мобилизират граждански
интерес при провеждането на обществени обсъждания на СПРГС 2014-2023 г. и под какви
форми?
Отговорът на този въпрос ще покаже дали отговорните органи полагат достатъчно и
систематични усилия по организиране участието на гражданите в публични обсъждания на
секторните политики в горския сектор. Трябва да се оцени доколко организираните
обсъждания са формални и са само за спазване изискванията на законите или се търси приноса
на гражданите във формулирането на политики и проекти за решения.
Степента на прилагане се обосновава чрез:
• Покани за публични обсъждания, относно СПРГС 2014-2023 г. в преса и електронни
медии;
• Списъци с участници в обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.;
• Протоколи от обсъждания на СПРГС 2014-2023 г.;
• Предложения, направени по време на обсъждания на СПРГС 2014-2023 г. и други.
Остойностяване на констатацията:
0 точки
МЗХ/ИАГ не провежда обществени обсъждания на СПРГС 2014-2023 г..
1 точка
МЗХ/ИАГ провежда публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г. без да
провежда активна информационна кампания за уведомяване на
обществеността.
2 точки
МЗХ/ИАГ провежда публични обсъждания на СПРГС 2014-2023 г. като
информира обществеността чрез кампании по средства за масова
информация, подготвя предварително информационни материали, които се
раздават на публични места.
3 точки
МЗХ/ИАГ организира и провежда публични обсъждания на СПРГС 2014-2023
г. чрез кампания по средствата за масова информация и персонални писма до
заинтересовани страни, активни обществени представители и групи.
Подготвя предварително информационни материали на разбираем/
достъпен език, които се предоставят на публични места.
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ОБЩА ОЦЕНКА
След остойностяване на всички въпроси по формулираните 8 принципа се изчислява
общата нетна стойност на проведената оценка, изразена в точки.
Максималната стойност, която може да бъде получена е 180 точки.
След оценката стратегическия план, ще попадне в една от следните три групи,
съобразно получените резултати:
1. Много добре изпълняван стратегически план с приложени основните принципи на
стратегическото планиране - над 85% от максималната оценка (от 153 до 180 точки).
2. Задоволително изпълняван стратегически план с частично приложени основните
принципи на стратегическото планиране - между 55% и 85% от максималните точки (между
100 и 152 точки).
3. Незадоволително изпълняван стратегически план с неприложени основните
принципи на стратегическото планиране - под 55% от максималните точки (под 99 точки).
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА
Алгоритъмът за провеждане на оценяването включва изпълнението на няколко
последователни и взаимосвързани дейности, както следва:
1. Сформиране на оценяваща комисия:
Основната задача на комисията ще бъде набавянето на изискуемата информация чрез
попълване на предварително зададен въпросник, провеждане на необходимите интервюта,
дискусии и др.
Оценяващата комисия следва да се състои от максимум 10 души, за да бъде достатъчно
гъвкава и работеща структура. В съставът й следва да бъдат включени представители на МЗХ,
ИАГ, академичната общност,на гражданския сектор, на браншови организации, бизнеса и др.
Ролята на оценяваща комисия може да се изпълнява и от сформираната към
Националния съвет по горите Координационна комисия по управление по наблюдение,
контрол и отчитане на резултатите от изпълнението на НСРГСРБ 2013-2020 и СПРГС.
2. Набавяне на необходимата за оценката информация:
Оценката по изпълнението на стратегическия план се основава на разработената
методика, където към индикаторите и въпросите към тях са посочени и нужните документи, с
които се доказва степента на прилагане на принципите на стратегическо планиране.
Членовете на оценяващата комисия имат задачата да съберат информация по
дефинираните в методиката индикатори и въпроси, като за целта следва да получат
съдействие от страна на ръководителите на звена в съответната отговорна администрация.
3. Същинска оценка на стратегическия план:
Оценяващата комисия следва да проведе минимум три заседания. Препоръчително е да
се провежда едно заседание седмично.
На всяко заседание следва да присъстват членовете на комисията и с решение на
комисията ръководители на отговорните административни звена, за да предоставят исканата
съгласно методиката информация.
На първото си заседание членовете на комисията се запознават с методиката и се взема
решение от къде и как ще бъде набавена необходимата информация, кой и кога ще я представи
на комисията.
На първото си заседание комисията излиза с решение, в което се отбелязват:
• графика за извършване на оценката;
• принципите, които ще бъдат разгледани;
• необходимите доказателствени документи, които следва да се представят;
• звената на администрацията, които следва да набавят исканите документи.
Решението се представя на ръководителите на административните звена за
съдействие.
На следващи заседания членовете на комисията дискутират по въпросника и събраните
данни и постигат консенсус относно отговорите, които предоставят за конкретните области на
изследването.
На всяко заседание се води протокол, в който се отбелязва: присъстващите членове на
комисията; дневния ред на заседанието; разисквания; опис на представените доказателствени
материали по всеки индикатор/ въпрос съгласно изискванията на методиката; заключения;
решения на комисията.
След като оценителната комисия приключи своята работа, тя обобщава данните във
формата, посочен в Приложение 2.
Съобразно получените резултати оценката за стратегическия план се дефинира в една
от следните три групи:
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• Много добре изпълняван стратегически план с приложени основни принципи на
стратегическото планиране;
• Задоволително изпълняван стратегически план с частично приложени основните
принципи на стратегическото планиране;
• Незадоволително изпълняван стратегически план с неприложени основните
принципи на стратегическото планиране.
4. Изготвяне на доклад за оценката
Оценителната комисия изготвя доклад, който представлява описателен анализ към
обобщените данни. Съдържанието на доклада следва да включва:
І. Въведение
ІІ. Методика
ІІІ. Основни компоненти на оценката:
1. Оценка на Принцип 1: Единство на СПРГС 2014-2023 г.
2. Оценка на Принцип 2: Адекватност и уместност на СПРГС 2014-2023 г.
3. Оценка на Принцип 3: Приложимост на СПРГС 2014-2023 г.
4. Оценка на Принцип 4: Общо въздействие на СПРГС 2014-2023 г.
5. Оценка на Принцип 5: Ефективност и ефикасност на политиките
6. Оценка на Принцип 6: Финансово управление
7. Оценка на Принцип 7: Откритост, прозрачност и публичност
8. Оценка на Принцип 8: Мониторинг и отчетност
9. Оценка на Принцип 9: Устойчивост
ІV. Заключения
V. Препоръки
VІ. Приложения
Докладът на оценителната комисия се приема на последно, заключително заседание, и
се внася за обсъждане в Националния съвет по горите.
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Периодичност на мониторинга и оценката
Периодичността на мониторинга и оценката на изпълнението на СПРГС 2014-2023г. е
съобразена с потребностите на управлението от непрекъснат и обективен контрол,
идентифициране и предприемане на коригиращи действия в рамките на 10-годишния планов
период.
Процесът на мониторинг на изпълнението на СПРГС 2014-2023г. се осъществява
непрекъснато и се отчита ежегодно в рамките на общата система за мониторинг на
Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2023г.
Резултатите от годишния мониторинг се отразяват в Обобщаващ годишен доклад за
постигнатите резултати при изпълнението на НСРГСРБ 2013-2020 и на СПРГС и за състоянието
на процеса ГОРСКИ ДИАЛОГ.
Докладът се изготвя от Координационната комисия към Националния съвет по горите
въз основа на резултатите от проведените работни срещи в рамките на форума ГОРСКИ
ДИАЛОГ и на анализа на публикуваните резултати от дейността на Министерството на
земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите и на държавните предприятия по
чл. 163 от Закона за горите и други отговорни органи и партньори.
Обобщаващият доклад се представя за обсъждане на заседание на Националния съвет
по горите за одобрение и определяне на препоръки за по-нататъшни действия по
изпълнението на НСРГСРБ 2013-2020 г. и на СПРГС.
Одобреният обобщаващ доклад се публикува на интернет страниците на
Министерството на земеделието и храните и на Изпълнителната агенция по горите.
Процесът на оценяване на изпълнението на СПРГС 2014-2023г. включва извършването
на предварителна, 2 междинни и последваща оценка.
Предварителната оценка се извършва преди приемането на документа и служи за база
за сравнителен анализ на последващите резултати от изпълнението на СПРГС 2014-2023г.
Междинните оценки за изпълнението на СПРГС 2014-2023г. се осъществяват
синхронизирано с оценките на резултатите от прилагането на Националната стратегия за
развитие на горския сектор 2013-2020 г.
Първата междинна оценка на СПРГС 2014-2023г. се извършва едновременно с
междинната оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие на
горския сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. и въздействието им върху
състоянието на горския сектор, която се предвижда да бъде направена през 2016 г.
Втората междинна оценка на СПРГС 2014-2023г. се извършва едновременно с
последващата оценка на резултатите от прилагането на Националната стратегия за развитие
на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г., която би трябвало да
стартира през 2020 г.
На база на резултатите от оценката на изпълнението на стратегическите документи ще
бъде оценена нуждата от актуализация за заложените цели и дейности за развитието на
горския сектор в периода след 2020г.
Окончателната оценка на резултатите от изпълнението на Стратегическия план за
развитието на горския сектор следва да бъде осъществена след приключване на срока за
реализация на плана през 2023г.
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Резултатите от междинните и последващата оценка на изпълнението на СПРГС 20142023г. се публикуват на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и
на Изпълнителната агенция по горите и се подлагат на широко обществено обсъждане.
Прилагането на посочените инструменти за мониторинг и оценка на политиките за
развитие на горския сектор гарантират приложимост и ефективност на процеса на вземане на
решения, свързани с изпълнението на СПРГС 2014-2023г., основан на периодична и
систематична оценка на ресурсите, дейностите и резултатите.
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Приложение 1
Таблица 1. Ключови количествени и качествени индикатори за мониторинг на резултатите от изпълнението на Стратегическия план
за развитие на горския сектор 2014-2023 г.
Тип

Индикатор

Документ, с
който е
въведен

Описание

Първични индикатори

Мерна
Изходни
единица данни година.

Средносрочна
цел –
2016 г.

Крайн
а
цел
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Изто
чник
на
инфо
рмац
ия

Приложение 22

2

Източник: Национална стратегия за развитието на горския сектор 2013 – 2020 г.
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Приложение 3
Въпрос

Принцип

Принцип 1:

Доказано актуално
състояние (опишете
ситуацията)

Скала за оценка (брой
точки)
0
1
2
3

Общо точки

0

1.1.

0

1.2.

0

1.3.

0
Общо за Принцип 1: 0
Принцип 2:

0

2.1.

0

2.2.

0

2.3.

0

2.4

0

2.5

0
Общо за Принцип 2: 0
Принцип 3:

0

3.1.

0

3.2.

0

3.3.

0

3.4.

0

3.5.

0

3.6.

0

3.7.

0

3.8.

0
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Общо за Принцип 3: 0
Принцип 4:

0

4.1.

0

4.2.

0

4.3.

0

4.4.

0

4.5.

0

4.6.

0

4.7.

0

4.8.

0
Общо за Принцип 4
Принцип 5:

0

5.1.

0

5.2.

0
Общо за Принцип 5
Принцип 6:

0

6.1.

0

6.2.

0

6.3.

0
Общо за принцип 6
Принцип 7:

0

7.1.

0

7.2.

0

7.3.

0
Общо за принцип 7
Принцип 8:

0
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8.1.

0

8.2.

0

8.3.

0

8.4.

0
Общо за принцип 8
Всичко: 0
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