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Настоящият документ е изработен в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" 

на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

И съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране и провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР“, във връзка с прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година” между СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ и фирма 

„Еврика 3М“ ЕООД
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Методи за ефективен обществен 

мониторинг

Методите за ефективен обществен мониторинг се разделят в две групи:

Инициирани от вътре – организацията, която търси оценка и стимулира

активно участие в процеса на мониторинг и контрол, само предприема

мерки за осъществяване на обществен мониторинг.

Инициирани от вън – обществеността/заинтересованите страни сами се

активизират и провеждат мониторинг по отношение на политика,

програма, стратегия.



Методи за ефективен обществен 

мониторинг – от вътре

1. Анкетно допитване

Анкетното допитане е познато още като анкета и е най-популярният и

използван количествен метод. Предварително изготвен въпросник се

разпространява за попълване от изследваните лица, в случая

заинтересованите лица или представители на целевите групи.

Въпросникът и респондентите се определят според нуждите на проекта и

избраната методика. Като цяло в анкетното допитване участват повече хора,

резултатите имат количествено измерение, а информацията се събира

сравнително бързо.(6)
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Видове анкетни допитвания.

- Домашна анкета - анкетата е форма на писмено разпитване, при която

изследваните лица отговарят чрез писмено поставени въпроси и отговори,

подредени във въпросник (анкетна карта) за набиране на първична

емпирична информация относно мнението, отношението, мотивацията,

ценностната ориентация, социалната позиция и роля на разпитваните

лица.

- Пряка индивидуална анкета – анкетната карта достига до избраното лице

по предварително определен път и то я попълва в избрано от него време.

- Web-въпросник – може да се използва Електронна поща, социална мрежа

или специализирана он-лайн платформа.
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2. Интернет базиран мониторинг – събиране на информация, наблюдение и 

оценка чрез интернет инструменти.

- Дискусионна група или група по интереси (newgroups) - такива групи се 

създават за обсъждане на определени теми и привличат големи аудитории 

ползватели. 

- Интернет-форум – форумът се създава по определени теми и се ползва от лица 

имащи общи интереси, принадлежащи към една общност, вълнуващи се от общи 

въпроси. Технологията за провеждане на обществен мониторинг в Интернет-

форумите е относително проста и не изисква големи времеви или финансови

разходи. Информацията се събира по време на определен промеждутък от време.

- Online-фокус група - по същество тук става дума за Online-интервю в реално

време с няколко респонденти едновременно. Респондентите влизат в сеанс на 

дискусия чрез интернет и се организират от инициатора.
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3. Фокус група

Група от определен брой хора, които водят обстойна дискусия на определена

тема. Фокус групите в основата си са за изследване на мненията на

различните участници и синтезиране на оценката им за напредъка на

програмата, удовлетвореност от постигнатите резултати, критика или

несъгласие.

Дискусиите се провеждат по предварително определен кръг от въпроси.

Цел: провокиране на мнения в определена област за да се получи

важна информация.
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4. Обществено обсъждане

Широко приложим метод в българското общество. Важно условие е

осигуряване на максимално голямо присъствие и участие на

заинтересованите страни.

В рамките на обсъждането се добива информация за ефекта на постигнатите

резултати, събиране на информация за обществените интереси, изслушване

на мнения и придобиване на информация за обществените потребности и

интереси.
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5. Граждански консултативни/обществени комитети/съвети

Създаването на граждански консултативни/обществени комитети/ съвети е

относително лесен за организиране и същевременно ефективен инструмент

за включване на гражданите при обсъждането на важни общински въпроси,

за получаване на обратна връзка, за събиране на интересни идеи, както и за

изграждане на необходимата обществена подкрепа.

Гражданските комитети могат да бъдат два вида – постоянни или временни.
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1. Интернет, базирани методи

Гражданите сами организират мониторинга върху напредъка на програма/стратегия
чрез интернет пространството. По този начин свободно се изразява мнение по
даден въпрос на основа на лично наблюдение, преценка и мнение.

Конкретни методи са:

- Он-лайн форуми, без намеса на обществена или публична организация.

- Групи в социалните мрежи – бързо се организират, но фокуса върху даден
проблем се отклонява.

- Блог или влог – изказване на мнение под формата на текст или заснето видео,
което се публикува за свободно ползване, в следствие на което възниква
дискусия, даване на свободна оценка, споделяне на наблюдения.
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2. Инициативен комитет или група

Създава се от определена група лица, които имат пряк или косвен

интерес към някакъв проблем, въпрос, сфера. Изграждането в някои от

случайте е спонтанно, а в други целенасочен и планиран процес.

Инициативните групи/комитета са ефективен метод за извършване на

обществен мониторинг за постигнатите резултати по напредъка на една

стратегия, програма или местна политика. Причина за това е експертния

потенциал, който притежават и детайлно познаване на една общност или

среда – те са част от нея и могат да направят обективна оценка за това

дали един индикатор е реално изпълнен, особено ако става дума за

нематериални резултати.
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Инициативна група се сформира за решаване на проблем или поставяне

на наболял въпрос. Тя представлява определено гражданско съсловие.

Инициативната група предоставя достоверна информация на публичния

сектор за моментно състояние на гражданското общество. Тя е възможно

да води кампания, която да противоречи на дадена политика, но в

повечето слечай това е форма на градивна критика.

Инициативния граждански комитет дава сигнали за направени пропуски

или допуснати греши, извежда лоши практики и защитава даден

обществен интерес.

Като форма на мониторинг тя дава основа за индикиране на постигнато

влияние/ резултат и е индикатор за недоволство или пропуск.
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