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1. Списък на селектираните индикатори 
 

Номер на 

индикатора 

Име на индикатора Тип 

индикатор 

Тежест на 

индикатора 

ИН 1 Активност на гражданското 

участие 

комбо  1 

ИН 2 Степен на дигитализация комбо  1 

 

2. Обяснение и аргументация на отделните индикатори 

ИН 1 - Активност на гражданското участие 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

1 

● Обосновка за комбо индикатора 

В целта “Подобрени и ускорени административни и управленски процеси” 

част от аспекта “подобрени” разбираме като увеличаване (качествено и 

количествено) на включването на гражданите. Използването на такъв 

индикатор е продиктувано от разбирането, че публичните институции 

целят включването на гражданите, било то като индивиди, било то като 

групи, в диалог, а не практикуването на наставнически подход. Мерейки 

активността на гражданското участие, индиректно мерим няколко неща: 

нормативната възможност за това, доверието към институциите и 

осъзнаването на гражданите като субекти, от които нещо зависи. И 

двата индикатора в тази цел са с тежест 1, защото поради липсата на 

информация не са налични за отделните ГЕ, а само за цялата СО. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани, 

тежест 1 

ин 2 - Дял от общинския бюджет, който се разпределя с директното 

участие на граждани, тежест 1 

 

● Обяснение 

ин 1 - Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение – Индикаторът отчита делът от сигналите, 

подавани към СО и отчитани в Столичния инспекторат, които са 

довели до действие, различно от административна 

преписка/доклад/писмо. Тоест е предприето реално действие по 

съответния сигнал. 

o Обосновка/аргументация – Този индикатор е показател за това колко 

успешно общинската власт успява да реагира на проблемите или 

предложенията на гражданите. При ниски стойности на този 

индикатор можем да очакваме и ниско ниво на доверие от страна на 

гражданите към способностите на администрацията. Както и в 

комбо-индикатора тук информация имаме само на ниво СО и затова не 

са използвани тежести.  

 

ин 2 - Дял от общинския бюджет, който се разпределя с директното 

участие на граждани 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът отчита каква част от 

общинския бюджет бива изразходван чрез т.нар. „граждански бюджет”, 

при който под една или друга форма гражданите насочват или 

директно определят за какво да бъде изхарчена определена сума 

o Обосновка/аргументация – Наличието на граждански бюджет е 

показател за готовността на общинската власт да си сътрудничи с 

гражданите, т.е. да ги е припознала като партньор. Продуктивното и 

активно взаимодействие между граждани и местна власт е един от 

признаците на доброто управление. Както и в комбо-индикатора тук 

информация имаме само на ниво СО и затова не са използвани тежести. 

 

ИН 2 - Степен на дигитализация 
● Тип 

комбо индикатор  

● Тежест 

1 

● Обосновка за комбо индикатора 

В целта “Подобрени и ускорени административни и управленски процеси” 

част от аспекта “ускорени” разбираме като намаляване на 

административната тежест, намаляване на времето за процедиране на 

преписките, оптимизиране на деловодните процеси и тези за вземане на 

решение. Дигитализацията е един от най-важните инструменти за 
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постигането на това. Индикаторът цели да покаже степента на 

дигитализация на общината, боравейки с наличните към настоящия 

момент данни. И двата индикатора в тази цел са с тежест 1, защото 

поради липсата на информация не са налични за отделните ГЕ, а само за 

цялата СО. 

 

● Съставни индикатори на комбо индикатора: 

ин 1 - Дял от базите данни, съхранявани, обновявани и обработвани в 

машинно-четим формат и единен стандарт, тежест 1 

ин 2 - Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни, 

тежест 1 

ин 3 - Дял на услугите, които се предоставят и отчитат по 

автоматизиран начин, тежест 1 

 

● Обяснение 

ин 1 - Дял от базите данни, съхранявани, обновявани и обработвани в 

машинно-четим формат и единен стандарт 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Индикаторът отчита дела от данни, за 

които може да се каже, че са дигитални. Това може да включва, без 

списъкът да е изчерпателен: бази от данни, таблици, специализирани 

файлове (csv, geojson и др.). Има немалко количество данни, които се 

съхраняват и обновяват в машинно-четим формат, но за които не се 

прилага единен стандарт. 

o Обосновка/аргументация – Индикаторът е избран, тъй като показва 

степента на навлизане в общинската администрация на 

синхронизирани системи за обмен на информация, които са достъпни 

от всички общински служители. Мотивацията тук е, че ако данните са 

в машинно-четим формат и единен стандарт, то достъпът до тях, 

анализите върху тях и с тях, стават много по-лесни, а понякога дори 

възможни. Обратното също е важно. Както и в комбо-индикатора тук 

информация имаме само на ниво СО и затова не са използвани тежести. 

 

ин 2 - Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 1 
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o Разяснение/определение – Индикаторът показва степента на 

обвързаност на информацията вътре в общината, в контраст с 

практиката данни да се съхраняват при всеки отделен експерт, по 

различен начин, без други общински експерти да имат достъп до тях. 

o Обосновка/аргументация – Колкото повече данни се съхраняват и 

достъпват през единна база данни, толкова повече решения могат да 

се вземат на базата на анализи върху тези данни. В допълнение на 

това, наличието на база премахва нуждата от подготовката и 

процедирането на писма с искане за данни, което отнема съществена 

част от времето на администрацията. Както и в комбо-индикатора 

тук информация имаме само на ниво СО и затова не са използвани 

тежести. 

 

ин 3 - Дял на услугите, които се предоставят и отчитат по 

автоматизиран начин 

o Мерна единица: % 

o Вътрешна тежест - 1 

o Разяснение/определение – Този индикатор отчита степента на 

дигитализация на административните услуги, предоставяни от 

общината, или т.нар. „електронни услуги”.  

o Обосновка/аргументация – Индикаторът е използван, тъй като дава 

представа за това до колко администрацията успява да предостави 

по-ефективно обслужване на бизнеса и гражданите. Колкото повече 

услуги се предлагат освен „на гише” и онлайн, толкова повече е прието 

да се смята, че администрацията е дигитализирана. Както и в комбо-

индикатора тук информация имаме само на ниво СО и затова не са 

използвани тежести. 


