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Проведеното от Асоциация 
„Прозрачност без граници“ през 
2011 г. изследване Национална сис-
тема за почтеност на практика съз-
даде инструментариум за качестве-
на оценка на системите за почтено 
публично управление на национално 
ниво, но по силата на собствената 
си методика не включи изследване 
на ниво местно самоуправление и 
местна власт в България.

В същото време, дългогодиш-
ният опит на българския клон на 
Transparency International за работа 
с различни структури в регионите и 
местните общности показва нали-
чието на системни диспропорции в 
разбирането за смисъла и оценката 
на необходимите усилия за създава-
не на местна публична среда, нето-
лерантна към корупция. 

ИНДЕКС НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА 
ПОЧТЕНOСТ В БЪЛГАРИЯ

Индексът на местната система за почтеност в България 
(ИМСП) има за цел да представи комплексна оценка на 
съществуващите институции и механизми, които могат 
ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво 

функциониране на местната общност в условия на почтена 
и предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса 

икономическа среда.

И
ндексът на местната 
система за почтеност се 
основава на модела на 
Националната система 
за почтеност. Той включ-
ва основните управлен-

ски институции, ангажирани с проти-
водействието на корупцията на ниво 
местна власт. Когато функционират 
в синхрон с водещите стандарти 
за прозрачност и отчетност, те 
образуват стабилна Местна система 
за почтеност, която е ефективна в 
борбата с корупцията. В основата на 
подхода за създаване на система за 
почтеност стои убеждението, че към 
всички въпроси, стоящи на дневен 
ред в областта на управлението – 
развитие на капацитета, стремеж 
към постигане на резултати, участие 
на обществеността и стимулиране на 
местната почтеност – следва да се 
приложи интегриран подход.



Провежданите в страната повече 
от две десетилетия процеси на 
децентрализация предоставиха на 
местните власти редица правомощия 
по въпроси, от първостепенно значение 
за гражданите, както и за устойчивото 
социално развитие. Паралелно с това, 
на национално ниво бяха създадени 
редица независими държавни органи 
с конкретни правомощия както в 
сферата на контрола, така и по 
отношение на защита основните 
права на гражданите. Реформите, 
осъществени в рамките и на съдебната 
власт също имат пряко отражение 
върху функционирането на публичните 
власти в местните общности.

Настоящият документ има 
за цел да очертае основните 
компоненти на методология 
за изработване на Индекс на 
Местната система за почтеност. 
В своята първа част той предлага 
обща картина на правната рамка, 
върху която се основава местното 
самоуправление в България. Във 
втората си част обосновава избора 
на основни съставни показатели на 
индекса и индикатори за тяхната 
оценка.
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Местното самоуправление в България е 
конституционно прогласено. Съгласно чл. 2. ал. 1 
на Конституцията - „Република България е единна 
държава с местно самоуправление". Основните 
принципи на законодателството в областта на 

местното самоуправление и местната администрация 
са формирани в едноименната глава седма от 

Конституцията на Република България. 

ПРАВНА РАМКА НА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

съвети могат да оспорват пред съда 
актовете и действията, с които се 
нарушават техни права. Местното 
самоуправление в България е кон-
ституционно прогласено. Съгласно  
чл. 2, ал. 1 на Конституцията „Република 
България е единна държава с местно 
самоуправление". Основните принци-
пи на законодателството в областта на  
местното самоуправление и местната  
администрация са формирани в 
едноименната глава седма от Кон-
ституцията на Република България.  
Конституционните текстове въ-
веждат някои принципно нови пра-
вила, представляващи отправна  
точка на реформата в администра-
тивно-териториалното устройство на  
страната и на местното самоупра-
вление. Общината е определена 
като основна административно- 
териториална единица, в която се 
осъществява местното самоуправле-
ние. Предназначението на областта 

К
онституционните тек-
стове въвеждат някои 
принципно нови правила, 
представляващи отправ-
на точка на реформата 
в административно-

териториалното устройство на страната 
и на местното самоуправление. 
Общината е определена като основна 
административно-териториална 
единица, в която се осъществява 
местното самоуправление. Предназ-
начението на областта е за осъщест-
вяване на държавното управление по 
места и съчетаване на националните 
и местни интереси, както и за 
осъществяване на регионалната 
политика. Централните държавни 
органи и техните представители по 
места осъществяват контрол за за-
коносъобразност върху актовете на 
органите на местното управление, 
когато това е предвидено със 
закон (чл. 144 от КРБ). Общинските 



е за осъществяване на държавното 
управление по места и съчетаване на 
националните и местни интереси, както 
и за осъществяване на регионалната 
политика. Централните държавни 
органи и техните представители по 
места осъществяват контрол за 
законосъобразност върху актовете 
на органите на местното управление, 
когато това е предвидено със закон 
(чл. 144 от КРБ). Общинските съвети 
могат да оспорват пред съда актовете 
и действията, с които се нарушават 
техни права.

Конституционните разпоредби 
определят формите на участие на 
гражданите в управлението на общината, 
мандатността на органите на местно 
самоуправление и на изпълнителната 
власт, правото на общината на 
собственост и самостоятелен бю-
джет, свободата на сдружаване на 
самоуправляващите се общности.

Тези конституционни рамки 
определят най-важните характерис-
тики на българския модел на местно 
самоуправление и предоставят 
възможност за развитие на тези 
принципи по законодателен път. 
Съществени елементи на пакета 
от закониса: Закон за местното 
самоуправление и местната ад-
министрация (ЗМСМА), Закон за 
административно-териториалното 
устройство на Република България 
(ЗАТУРБ), Закон за териториалното 

деление на столичната община и 
големите градове (ЗТДСОГГ), Закон 
за общинската собственост (ЗОС), 
Закон за общинските бюджети (ЗОБ), 
Закон за местните данъци и такси 
(ЗМДТ), Закон за администрацията 
(ЗА), Закон за държавния служител 
(ЗДС) и др. Между тези закони 
съществува тясна обвързаност.

Разпоредбите на Конститу-
цията на Република България са 
конкретизирани и детайлизирани 
от ЗМСМА1  – основният закон, 
регламентиращ статута, функциите 
и правомощията на отделните 
органи на местна власт, както 
и съдържанието на понятието 
“местно самоуправление”.

ЗМСМА e приет на 17.09.1991 г. В новия 
закон са регламентирани изчерпателно всички 
обществени отношения, свързани с местното 
самоуправление и местната администрация.

1
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Местното самоуправление в 

България предоставя на местните 

органи на власт правомощия за 

решаване на въпроси, свързани със:

•	 Общинско имущество, общински 

предприятия, общински финанси, 

данъци и такси, общинска админи-

страция;

•	 Устройството и развитието на 

територията на общината и на 

населените места в нея;

•	 Образование: предучилищно въз-

питание, начално, основно и сред-

но;

•	 Здравеопазване: амбулаторно-по-

ликлинично и болнично обслуж-

ване, здравна профилактика, 

медико-социални грижи и санитар-

но-хигиенни дейности;

•	 Култура: читалища, театри, оркес-

три, библиотеки, музеи и музей-

ни сбирки, самодейност, ритуали, 

местни традиции и обичаи;

•	 Благоустрояване и комунални 

дейности: водоснабдяване, кана-

лизация, електрификация, топло-

фикация, телефонизация, улици, и 

площади, паркове, градини, улич-

но осветление, озеленяване, коре-

кция на реки и дерета, третиране 

на битови отпадъци, общински 

бани, перални, гаражи, гробища;

•	 Социално подпомагане: Социални 

грижи и социални помощи, 

социално жилищно задоволяване 

и други социални дейности с 

общинско значение;

•	 Опазване на околната среда 

и рационално използване на 

природните ресурси с общинско 

значение;

•	 Поддържане и опазване на кул-

турни, исторически и архитектурни 

паметници с общинско значение;

•	 Развитие на спорта, туризма и 

отдиха с общинско значение.

•	 Конституционно изменение от 

2007 г. което разширява право-

мощията на общинските съвети 

да определят местните данъци и 

такси.



Основните параметри на пра-
вомощията на местните власти, 
очертани в ЗМСМА, се допълват в 
специализираното законодателство, 
регламентиращо правата и отговор-
ностите на отделните органи на дър-
жавната и местната власт в съответ-
ната сфера на дейност. Регулирането 
на обема на правомощията чрез 
специализираното законодателство 
позволява на държавата понякога 
необосновано да ограничава правата 
и същевременно да увеличава отго-
ворностите на местните власти.

ЗМСМА въвежда реално прин-
ципа на разделение на власти-
те при управлението на общината. 
Колективният орган на местно 
самоуправление - общинският съвет 
и органът на изпълнителната власт 
в общината - кметът, са относително 
независими при осъществяване на 
своите функции. Те са изборни органи 
и не могат да бъдат разпускани или 
освобождавани от други държавни 
институции.

Територията на страната е 
разделена на 28 области, в обхвата 
на които се включват 264 общини. 
Управлението на административно-
териториалните единици се осъ-
ществява от териториални органи 
на изпълнителната власт и техните 
администрации, съгласно Закона 
за администрацията. За областите 

това са областните управители, а за 
общините – кметовете на общини. 

Местното самоуправление се 
изразява в правото и реалната 
възможност гражданите и избраните 
от тях местни органи да регулират 
и управляват съществена част от 
обществените дела в рамките на 
закона, на тяхната отговорност и в 
интерес на общността. 

Прякото участие на гражданите 
в управлението на общинските дела 
и при формиране на общинската 
политика е законово гарантирано. 
Жителите на общината могат да 
упражнят това свое право основно 
чрез четири форми: местен 
референдум, общо събрание, 
подписка и местни избори.

Чрез местни референдуми може 
да се решат важни въпроси от местно 
значение, които са от компетенциите на 
органите на местното самоуправление 
или са изрично посочени в закон. 
Местният референдум може да се 
произведе в цялата община или 
отделно – в района, кметството, 
населеното място – според характера 
на решавания въпрос. Не могат да 
се решават чрез местен референдум 
въпроси, отнасящи се до общинския 
бюджет, данъчното облагане, както и 
такива въпроси, за които със закон е 
предвиден специален ред. 
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Решението за произвеждане 
на местен референдум се взема от 
общинския съвет с мнозинство повече 
от половината от общия брой на 
съветниците. Разходите за неговото 
произвеждане се поемат от общинския 
бюджет.

Инициатива за произвеждане на 
местен референдум е налице, ако 
най-малко 25% от избирателите са 
изразили воля за неговото провеждане. 
Инициативата може да дойде и от 
не по-малко от 25% от общинските 
съветници, кмета на общината и 
областния управител. Аналогични са 
правата за инициатива за произвеж-
дане на местен референдум в района, 
кметството и в населеното място. 
Референдумът се счита за редовен, 
ако в него са взели участие повече от 
половината от избирателите.

Общото събрание е друга форма за 
пряко участие при решаване на въпроси 
от местен характер в общината, 
района, кметството или населеното 
място. На такива събрания могат да 
се решават проблеми, свързани с: 
благоустрояването и хигиенизирането; 
правилата за ползването на общинските 
имоти; организацията на опазване на 
полските имоти и общинските гори; 
спазването на обществения ред и други 
въпроси, предвидени със закон.

Общото събрание на населението 
се свиква от кмета по негова 
инициатива, по решение на общинския 

съвет или по искане на 25% от 
избирателите. То е редовно, ако на 
него присъстват повече от половината 
избиратели в общината, респективно 
района, кметството, населеното място. 
Гласуването е явно, като решенията 
се вземат с мнозинство – повече 
от половината от присъстващите. 
Решението се обявява от кмета, 
който издава заповед с конкретните 
мерки за неговото изпълнение. При 
необходимост той може да внася 
предложения в общинския съвет за 
приемане на съответното решение. 
Общите събрания са удачна форма за 
участие в местното самоуправление, 
особено в по-малките общини, 
кметства и населени места.

Чрез подписка може да се прави 
предложение до общинския съвет 
за решаване на важни въпроси. 
Инициатива за организиране на 
подписка е налице, когато най-малко 
100 гласоподаватели положат своя 
подпис за това. Ако става дума за 
населено място до 200 души – най-
малко 20% от избирателите трябва 
да подкрепят подписката. Може да 
се каже, че подписката е форма за 
колективно предложение до общинския 
съвет, с цел решаване на даден въпрос. 
Подписката е редовна, ако е подписана 
най-малко от 25% от избирателите. 
Ако предложението е подкрепено 
от толкова избиратели, подписката 
се представя на председателя на 
общинския съвет. Той е длъжен да 



уведоми общинските съветници и в 
едномесечен срок да свика заседание 
за нейното обсъждане. Общинският 
съвет обсъжда постъпилите чрез 
подписката предложения и взема 
решение по тях.

Най-значимата форма за влияние 
на гражданите върху управлението 
на общината са местните избори. 
На тях всички дават своя вот за 
онези местни политици, чиито 
програми за развитие на общината 
се доближават най-много до техните 
желания и интереси.

Финансовата самостоятелност 
на българските общини е заложена 
в Конституцията на Република Бъл-
гария. Съгласно нея общината има 
самостоятелен бюджет, който се 
разработва на основата на собствени 
финансови източници, определени 
със закон и субсидии от държавата. 
Като юридическо лице общината е 
самостоятелен субект на гражданско 
право и има възможност да извършва 
търговска и стопанска дейност. 

Конституционните разпоредби, 
свързани с финансовата самостоя-
телност на местното самоуправление 
са доразвити в Закона за общинските 
бюджети (ЗОБ) и Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ). С промени в 
чл. 141 от Конституцията от февруари 
2007 г. на общинския съвет се дава 
правото да определя размера на 

местните данъци и местните такси при 
условия, ред и в граници, установени 
със Закона за местните данъци и такси. 

Съгласно ЗОБ, бюджетът на об-
щината е публичен и се контролира от 
населението чрез общинския съвет и 
от определените със закон компе-
тентни органи. Той се разработва от 
специализирани звена на общинската 
администрация. Кметът на общината 
като орган на изпълнителната власт 
съставя проекта на бюджета и внася 
в Министерството на финансите 
(МФ) предложения за бюджетни 
взаимоотношения с републиканския 
бюджет. Въз основа на предоставе-
ната от МФ информация за очаквани-
те постъпления на собствени приходи 
и бюджетни взаимоотношения със  
Закона за държавния бюджет кме-
тът организира съставянето на 
окончателен проект на бюджета и 
го внася за приемане от общинския 
съвет. Информация за проекта на 
бюджет се предоставя за обсъждане от 
населението на общината при условия 
и по ред определени от общинския 
съвет. Окончателно приетият об-
щински бюджет се предоставя на 
областните поделения на Сметната 
палата и на МФ. Регламентираният 
със закона механизъм на разра-
ботване, обсъждане и приемане 
на общинския бюджет гарантира 
неговата публичност и възможност за 
контрол от страна на населението и 
компетентните органи.

ПРАВНА РАМКА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
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Национално сдружение на общи-
ните в Република България (НСОРБ), 
обединявайки всички общини в 
страната, има законови права не 
само да представлява общините 
пред всички други държавни органи, 
но и да разработва предложения 
за подобряване на правната уредба 
на местното самоуправление, да 
подготвя становища и предложения по 
проектобюджета на страната в частта 
му за общините, както и да изпълнява 
други правомощия, предоставени му 
с конкретни закони. НСОРБ играе 
ролята на посредник в отношенията 
между общините и държавата.

Демократичността, като основна 
характеристика и на местното са-
моуправление, се гарантира чрез 
приложение на принципа за разделение 
на властите. 

Общинският съвет е орган на 
законодателната власт. Избира се 
пряко от населението на общината за 
срок от 4 години, като по същество 
той е колективен орган и се състои 
от избраните общински съветници. 
Броят на общинските съветници 
зависи от броя на населението в 
общината. Съгласно Изборния кодекс, 
местните избори се произвеждат 
на основата на общо, равно и пряко 
избирателно право с тайно гласуване. 
Изборите за общински съветници се 
произвеждат по пропорционалната 
система, а изборът за кметове – по 
мажоритарната система. 

Законодателят обръща специално 
внимание на най-важния акт, който би 
следвало да бъде приет от всеки ОС, а 
именно - правилник за организацията 
и дейността на общинския съвет и 
общинската администрация. 

Приемането на правилник по чл. 21, 
ал. 3 от ЗМСМА е основен инструмент, 
тъй като само в него могат да се уредят 
въпроси от първостепенна важност за 
функциониране на самоуправлението, 
които със закон са предоставени 
за самостоятелно решаване на 
общинските съвети.

В чл. 21, ал. 2 и чл. 22 от ЗМСМА 
се регламентират актовете, издавани 
от ОС. Това са правилници, наредби, 
решения и инструкции, декларации 
и обръщения. Всички те третират 
въпроси от местно значение и задъл-
жително се изпращат на областния 
управител в седемдневен срок, за да 
може той да упражни контролните 
си правомощия по чл. 32, ал. 2 от 
ЗА в едномесечен срок от датата на 
получаването им. Решенията и всички 
актове на общинския съвет се довеж-
дат до знанието на населението чрез 
публикуване в средствата за осведо-
мяване, чрез интернет страницата на 
общината или се разгласяват по друг 
начин сред населението в общината.

Общинският съвет осъществява 
своята дейност предимно чрез 
провеждане на заседания – общо за 
целия съвет и отделно за неговите 



комисии. Заседанията на съвета се 
свикват от неговия председател. 
Законно заседание на съвета може 
да се проведе, ако на него присъстват 
повече от половината от общия брой 
общински съветници. Като правило 
заседанията са публични, освен в 
отделни случаи, когато съветът може 
да реши дадено заседание да се 
проведе при закрити врати. 

Голяма част от работата по подго-
товката на решенията се извършва в 
постоянните комисии на общинския 
съвет. Преобладаващата част от кон-
кретната дейност по подготовката на 
обсъжданите материали се извършва 
от общинската администрация, която 
има право да сезира общинския съвет 
с конкретни въпроси от неговата ком-
петентност.

Едно от важните правомощия 
на общинския съвет е да определя 
структурата на общинската адми-
нистрация и средствата за работна 
заплата на персонала от общинския 
бюджет. Също така като закони, имащи 
пряко и непосредствено отношение 
за структурирането на общинската 
администрация и функционирането 
на основните й звена, респективно – 
компетенциите на отделните категории 
служители, могат да се отнесат и 
Законът за администрацията (ЗА), 
Законът за държавния служител (ЗДС) 
и подзаконовите актове за тяхното 
прилагане.

Орган на изпълнителната власт в 
общината е кметът на общината. За 
разлика от областния управител, той 
има изборен мандат, т. е. избира се 
от населението за срок от четири го-
дини. Той е отговорен за изпълнение-
то на решенията на общинския съвет. 
За своята дейност кметът е отговорен 
както пред избирателите, така и пред 
закона и общинския съвет. Функциите 
на кмета на общината се определят 
със ЗМСМА. Кметът също така дейст-
ва и в качеството на представител на 
държавната власт в общината. Като 
държавен административен орган, той 
организира изпълнението на задачите, 
които произтичат от законите, от акто-
вете на Президента и на Министерския 
съвет. Освен това, в случаи, определе-
ни със закон, кметът може да изпълня-
ва функции, възложени му от централ-
ните държавни органи.

Отношенията между общинския съ-
вет и кмета се изразяват във възмож-
ността на колективния орган да отменя 
актове на кмета, извършени в наруше-
ние на решения. Кметът на общината 
може да оспори решението на общин-
ския съвет, когато смята, че то проти-
воречи на интересите на общината или 
нарушава законите. Оспорването тряб-
ва да се представи писмено в срок от 7 
дни и има отсрочващо въздействие. Ако 
общинският съвет при повторното раз-
глеждане потвърди решението си, кме-
тът е длъжен да го изпълни или при про-
тиворечие със закона да сезира съда.

ПРАВНА РАМКА НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
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СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

Отделни аспекти на доброто 
управление и приносът на някои 
институции на ниво местна власт 
са предмет на оценка от различни 
изследвания2, но към днешна дата 
не съществува цялостна комплексна 
оценка на местната система за 
почтеност, която да включва както 
ролята на органите на държавна 
и местна власт, така и приноса 
на изградените механизми за 
контрол и отчетност, включително 
чрез участието на политическите и 
граждански организации. 

Индексът на местната система за 
почтеност адресира един съществен 
дефицит – липсата на надежден 
инструментариум за оценка на  
потенциала на антикорупционната 
среда и нивото на почтеност във 
функционирането на местната 
власт, който едновременно да 
предоставя актуална картина, 
да стимулира обмена на 
добри практики и да включва 
активно представителите на 
гражданското общество. В 
същото време, именно от устойчиво 
функционираща местна система 
на почтеността и информирана 
местна антикорупционна политика 
в най-голяма степен зависят 
инвестиционният климат и устойчи-
вото социално-икономическо разви-
тие на местните общности.

Методика за оценка на доброто 
управление в общините“, Омбудсман на 
Република България, http://www.ombudsman.
bg/publications/426; „Регионални профили: 
показатели за развитие“, ИПИ, http://www.
regionalprofiles.bg/bg/; „Противодействие на 
корупцията в общините“, НСОРБ, http://www.
namrb.org/gop/lib/NSORB%20Corruption.pdf и 
др.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

МЕТОДОЛОГИЯ
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ПРЕДМЕТ, ПРОСТРАНСТВЕН 
И ВРЕМЕВИ ОБХВАТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО

Предмет на Местния индекс 
за почтеност е сравнителният 
анализ на общините в областните 
центрове в България. Индексът 
обхваща всички 28 общини на 
цялата територия на страната и се 
базира на информация от широк 
кръг от източници с времеви обхват 
последните три години. За целите 
на информационното осигуряване 
ще бъдат ползвани официално 
публикувани документи и данни 
от проведени специализирани 
наблюдения във всяка една от 
обхванатите общини (виж подробен 
списък в приложение 1). 

Като позволява извършването 
на сравнителни оценки както в реги-
онален (сравнение между общини и 
региони), така и в  хронологичен ас-
пект (отчитащ тенденции за развитие 
в годините), индексът има за цел 
да създаде условия за:

•	 измерване и оценка на 
степента на прозрачност и 
почтеност при осъществяването 
на политиките за управление 
на средства на местно ниво, 
която да бъде използвана 
и като отправна точка за 
инициирането на политики 
за корекция и подобрява-не на 
местното самоуправление;

•	 ориентир за бизнеса при 
планирането и осъществяването 
на инвестиционни намерения в 
различните райони на страната;

•	 средство за иницииране на 
граждански инициативи, 
насочени към упражняването 
на граждански контрол върху 
местното самоуправление.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ
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СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ

Ядрото на изследването "Мест-
на система за почтеност" се 
състои от 2 основни елемента:  
1) оценка на комплекс от ключо-
ви актьори и институции на мест-
но ниво по отношение на ефектив-
на антикорупционна политика, и  
2) оценка на ефективното въздей-
ствие на комплекс от външни меха-
низми за надзор и отчетност на мест-
но ниво.

1) Ключови актьори и 
институции на местно ниво

ИМСП поставя фокуса на 
изследване и оценка върху 6 ключови 
актьора, които формират местната 
система на почтеност и от чиито 
действия в най-пряка степен зависят 
бизнес климатът и възможностите за 
устойчиво развитие на общността:

1 Общински съвет

2 Кмет

3 Общинска администрация

4 Местни политически партии

5 Органи на съдебната власт – 
Районни съдилища

6 Полиция 

7 Бизнес

8  Медии

9  Гражданско общество



При изследването на всеки 
от ключовите външни механизми 
акцентът е поставен върху оценката 
на две основни измерения:

A. Капацитет за ефективно 
изпълнение на външния механизъм 
(от конкретна институция на нацио-
нално или местно ниво)

B. Ефективност на въздействи-
ето на външния механизъм (практи-
ческо измерение)

При изследването на всяко 
измерение за всеки отделен ключов 
актьор или външен механизъм, 
оценката се изработва на базата на 
комплекс от количествени и качествени 
индикатори, като се ползва проста 
система за сигнализиране на дефицити/
положителни практики: зелено – силна 
МСП, оранжево – средно силна МСП, 
червено – слаба МСП. Оценката на 
индикаторите включва елементи 
както на правната рамка, така и на 
практическото й приложение на терен.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МЕТОДОЛОГИЯ
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При изследването на всеки 
от ключовите актьори акцентът е 
поставен върху оценката на три 
основни измерения:

A. Общ капацитет за действие 

B. Роля в процеса на 
утвърждаване на местна система за 
почтеност 

C. Вътрешни правила на 
управление в категориите на 
почтеност, прозрачност и отчетност.

(2) Външни механизми за 
контрол и отчетност

В допълнение към ключовите 
актьори, ИМСП прави оценка и на 
приноса на 5 външни механизма за 
надзор и отчетност към създаването на 
прозрачна и почтена среда за развитие 
на бизнеса и местните общности:

1 Работа с жалби, сигнали и 
предложения на гражданите

2 Одит

3 Централизиран надзор 
върху органите на местно 
самоуправление

4 Разследване и разкриване на 
корупция

5 Повишаване на обществената 
нетърпимост към корупцията
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Общински съвет

Кмет

Общинска 
администрация

Политически партии и 
коалиции

Районни съдилища

РД МВР/Полиция

Бизнес

Медии

Гражданско общество

МОДЕЛ НА РАМКА НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА

(1) Ключови агенти на Местната система за почтеност



Функция Капацитет Ефективност Институции

Работа с жалби Омбудсман 

Одит Сметна палата

Централизиран надзор 
върху местното 
самоуправление

Областен управител

Разследване/разкриване 
на корупция ДАНС, прокуратура

Повишаване на 
обществената 

нетърпимост към 
корупцията

Областни съвети, 
медии, гражданско 

общество

(2) Външни механизми за контрол и отчетност 
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МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА

По своя характер Индексът 
на местната система за почтеност 
е комплексно изследване, което 
ангажира различни категории 
експертиза и техники за събиране на 
информация и анализ:

•	 Преглед на правната рамка

•	 Преглед на експертни 
проучвания и анализи

•	 Включено наблюдение

•	 Експертни интервюта

•	 Експертни дискусии

•	 Фокусирани тематични 
проучвания

МЕТОДИ НА РАБОТА НА 
МЕСТНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Задължителен елемент на 
Индекса на местната система за 
почтеност е активното участие на 
информирани местни партньори. 
Техният принос следва да се 
разглежда в две основни посоки:

•	 Участие със собствена експерти-
за по отношение на събирането 
на информация, анализа и оцен-
ката на местната среда;

•	 Активна роля при застъпниче-
ство за реформа и развитие на 
местната система за почтеност.
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Местните партньори са 
ангажирани със:

1 Събирането на актуална 
информация за работата на 
местните органи на власт – 
мониторинг на решенията 
и дейността на общинския 
съвет, кмета и общинската 
администрация;

2 Събирането на актуална ин-
формация за организацията, 
провеждането и съдържанието 
на предизборната кампания 
за местни избори 2015 г. - 
мониторинг на изборния процес 
и предизборните ангажименти на 
ключови политически актьори за 
провеждане на анти-корупционна 
политика на местно ниво;

3 Събирането на актуална инфор-
мация за институционалните и 
социални фактори, способстващи 
за развитието на устойчива 
местна система за почтеност – 
преглед на експертни проучвания 
и анализи на местната среда;

4 Идентифициране на ключови 
партньори за оценка на отделни 
параметри на местната система 
за почтеност – мониторинг с 
участието на медии, граждански 
и бизнес асоциации при 
формулирането и контрола по 
изпълнение на местната политика;

5 Изграждане на застъпничес-ка 
мрежа и кампания за реформа и 
развитие на местната система за 
почтеност - оценки и препоръки 
към участващите в процеса 
на публичното управление в 
местната общност.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА 
МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ 

(МСП)



Показател Независимост на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местният законодателен орган е независим от 
изпълнителната власт и националните интереси? 

В правната рамка ясно ли е предвиден мандатът на местния 
законодателен орган и отношенията между законодателния 
орган и изпълнителната власт/областните управители? Има 
ли ясно разграничение на ролите на практика? Могат ли 
местните политици да изпълняват функциите си свободно и 
независимо от националната политика на партиите?

Местният законодателен орган е напълно независим от изпълнителната 
власт.

Има известно припокриване между ролите на местния законодателен 
орган и изпълнителната власт и/или местните съветници са обвързани 
с националната политика на партиите до известна степен.

Няма ясно разграничение на ролите между местния законодателен 
орган и изпълнителната власт и/или местните съветници са обвързани 
с националната политика на партиите до значителна степен.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Местни избори

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните избори са навременни, свободни, 
честни и представителни? 

Законодателството за местните избори гарантира ли, че 
гражданите могат да гласуват свободно и без страх от намеса 
за кандидатите, които най-добре представляват техните 
интереси? Местните избори, проведени последните два пъти, 
бяха ли навременни, свободни и честни на практика, като 
кандидатите представляват широка гама от политически и 
местни интереси?

Местните избори са навременни, свободни, честни и представителни.

Местните избори са навременни и свободни, но съществуват съмнения 
за тяхната честност и представителност поради силно влияние на 
конролиран и купуван вот.

Местните избори не са навременни, свободни, честни и представителни.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  
Законодателство, документи, 
наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.1



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местният законодателен орган е независим от 
изпълнителната власт и националните интереси? 

В правната рамка ясно ли е предвиден мандатът на местния 
законодателен орган и отношенията между законодателния 
орган и изпълнителната власт/областните управители? Има 
ли ясно разграничение на ролите на практика? Могат ли 
местните политици да изпълняват функциите си свободно и 
независимо от националната политика на партиите?

Местният законодателен орган е напълно независим от изпълнителната 
власт.

Има известно припокриване между ролите на местния законодателен 
орган и изпълнителната власт и/или местните съветници са обвързани 
с националната политика на партиите до известна степен.

Няма ясно разграничение на ролите между местния законодателен 
орган и изпълнителната власт и/или местните съветници са обвързани 
с националната политика на партиите до значителна степен.О

Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.2
Показател Местни избори

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните избори са навременни, свободни, 
честни и представителни? 

Законодателството за местните избори гарантира ли, че 
гражданите могат да гласуват свободно и без страх от намеса 
за кандидатите, които най-добре представляват техните 
интереси? Местните избори, проведени последните два пъти, 
бяха ли навременни, свободни и честни на практика, като 
кандидатите представляват широка гама от политически и 
местни интереси?

Местните избори са навременни, свободни, честни и представителни.

Местните избори са навременни и свободни, но съществуват съмнения 
за тяхната честност и представителност поради силно влияние на 
конролиран и купуван вот.

Местните избори не са навременни, свободни, честни и представителни.



Показател Представителство

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет представляват 
на практика интересите и приоритетите на избирателите от 
изборните си райони? 
Съществува ли ефективна и институционализирана връзка 
между гражданите и избраните членове на Общинския съвет?

Членовете на Общинския съвет до голяма степен представляват 
интересите и приоритетите на избирателите от изборните си райони. 

Членовете на Общинския съвет до известна степен представляват 
интересите и приоритетите на избирателите от  изборните си райони.

Членовете на Общинския съвет не представляват интересите и 
приоритетите на избирателите от  изборните си райони.

Измерение РОЛЯ

Показател Надзор върху на местната изпълнителна власт

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет могат да 
изпълняват и прилагат решенията си и контролната си роля? 

Могат ли да оказват влияние и да разглеждат в 
подробности местния бюджет, решенията и дейността на 
местната изпълнителна власт (особено в случаите, когато 
изпълнителната власт/кметът има важни правомощия за 
вземане на решения)?

Членовете на Общинския съвет осъществяват ефективен надзор върху 
местната изпълнителна власт и могат да контролират изпълнението на 
решенията.

Членовете на Общинския съвет осъществяват не пълен надзор над 
местната изпълнителна власт, а решенията на Общинския съвет се 
изпълняват частично.

Членовете на Общинския съвет са изцяло неефективни при 
осъществяването на надзор върху работата на местната изпълнителна 
власт, а решенията не се изпълняват ефективно.О

Ц
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  Политики, интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.3



Измерение РОЛЯ

Показател Представителство

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет представляват 
на практика интересите и приоритетите на избирателите от 
изборните си райони? 
Съществува ли ефективна и институционализирана връзка 
между гражданите и избраните членове на Общинския съвет?

Членовете на Общинския съвет до голяма степен представляват 
интересите и приоритетите на избирателите от изборните си райони. 

Членовете на Общинския съвет до известна степен представляват 
интересите и приоритетите на избирателите от  изборните си райони.

Членовете на Общинския съвет не представляват интересите и 
приоритетите на избирателите от  изборните си райони.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  Наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.4
Показател Надзор върху на местната изпълнителна власт

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет могат да 
изпълняват и прилагат решенията си и контролната си роля? 

Могат ли да оказват влияние и да разглеждат в 
подробности местния бюджет, решенията и дейността на 
местната изпълнителна власт (особено в случаите, когато 
изпълнителната власт/кметът има важни правомощия за 
вземане на решения)?

Членовете на Общинския съвет осъществяват ефективен надзор върху 
местната изпълнителна власт и могат да контролират изпълнението на 
решенията.

Членовете на Общинския съвет осъществяват не пълен надзор над 
местната изпълнителна власт, а решенията на Общинския съвет се 
изпълняват частично.

Членовете на Общинския съвет са изцяло неефективни при 
осъществяването на надзор върху работата на местната изпълнителна 
власт, а решенията не се изпълняват ефективно.



Показател Отчетност на членовете на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет носят 
отговорност за действията си на практика?

Общинският съвет ангажира ли редовно обществеността в 
консултации по важни въпроси? Ако да, съветниците взимат 
ли предвид резултатите от консултациите? В каква степен 
гражданите могат да отправят оплаквания срещу съвета и/
или съветниците на практика?

Членовете на Общинския съвет носят пълна отговорност за действията 
си на практика.

Членовете на Общинския съвет носят частична отговорност за 
действията си на практика.

Членовете на Общинския съвет не носят отговорност за действията си 
на практика.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ

Показател Прозрачност в работата на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен гражданите имат достъп до актуална 
информация за Общинския съвет и неговите членове? 

Има ли разпоредби, които гарантират, че гражданите могат да 
получават актуална и навременна информация за дейността 
и процесите на вземане на решения от Общинския съвет 
и неговите комисии (процедури, протоколи от гласуване, 
дневен ред за заседания)? Прилагат ли се те на практика? 
Колко информация предоставя на обществеността самият 
Общински съвет по своя инициатива? Гражданите могат ли да 
присъстват на заседания на съвета?

Гражданите имат лесен достъп до широк спектър от актуална 
информация за Общинския съвет и неговите членове.

Гражданите имат достъп до известно количество актуална информация 
за Общинския съвет и неговите членове и/или достъпът до информация 
е затруднен.

Гражданите нямат лесен достъп до актуална информация за Общинския 
съвет и неговите членове и/или информацията е много ограничена по 
обхват.О
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  
Законодателство, оценка на 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.5



Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на членовете на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен членовете на Общинския съвет носят 
отговорност за действията си на практика?

Общинският съвет ангажира ли редовно обществеността в 
консултации по важни въпроси? Ако да, съветниците взимат 
ли предвид резултатите от консултациите? В каква степен 
гражданите могат да отправят оплаквания срещу съвета и/
или съветниците на практика?

Членовете на Общинския съвет носят пълна отговорност за действията 
си на практика.

Членовете на Общинския съвет носят частична отговорност за 
действията си на практика.

Членовете на Общинския съвет не носят отговорност за действията си 
на практика.

О
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Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  
Законодателство, оценка на 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   1.6
Показател Прозрачност в работата на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен гражданите имат достъп до актуална 
информация за Общинския съвет и неговите членове? 

Има ли разпоредби, които гарантират, че гражданите могат да 
получават актуална и навременна информация за дейността 
и процесите на вземане на решения от Общинския съвет 
и неговите комисии (процедури, протоколи от гласуване, 
дневен ред за заседания)? Прилагат ли се те на практика? 
Колко информация предоставя на обществеността самият 
Общински съвет по своя инициатива? Гражданите могат ли да 
присъстват на заседания на съвета?

Гражданите имат лесен достъп до широк спектър от актуална 
информация за Общинския съвет и неговите членове.

Гражданите имат достъп до известно количество актуална информация 
за Общинския съвет и неговите членове и/или достъпът до информация 
е затруднен.

Гражданите нямат лесен достъп до актуална информация за Общинския 
съвет и неговите членове и/или информацията е много ограничена по 
обхват.



Показател Ясни функции

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление имат 
ясна и реалистична визия и последователен набор от функции? 

Законовите разпоредби и/или политики описват ли ясно 
функциите, които изпълняват, и услугите, които предоставят 
органите на местното самоуправление? Постижими ли са 
те с оглед на наличните ресурси? Органите на местното 
самоуправление формулирали ли са ясно своята визия и 
мисия, заявявайки приоритетите си? Оформени ли са те 
официално и оповестени ли са?

Органите на местната изпълнителна власт имат ясна и реалистична 
визия и последователен набор от функции, с които са се ангажирали в 
разумен период (3-5 години).

Визията и функциите на органите на местната изпълнителна власт са 
по-скоро неясни, двусмислени и твърде широки и нереалистични.

Органите на местната изпълнителна власт не са разписали своята 
визия и функции.

Показател Почтеност на членовете на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на Общинския 
съвет? 

Съществуват ли правила/кодекс за поведение за Общинския 
съвет (правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, оповестяване на имуществото, защита при 
подаване на сигнал)? Те прилагат ли се на практика? Публично 
достояние ли са? Има ли скорошни примери за конфликти на 
интереси в Общинския съвет? Резултатите от разследванията 
оповестени ли са публично?

Всички горепосочени правила/кодекс съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма примери за конфликти на интереси в Общинския 
съвет. 

Само някои от горепосочените правила/кодекс съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един актуален пример за конфликти 
на интереси в местния законодателен орган.

Горепосочените правила/кодекс не съществуват и има множество 
актуални примери за конфликти на интереси в местния законодателен 
орган, оставени без последствие.

Измерение ПОЧТЕНОСТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Източници на информация  
Законодателство, оценка на 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

28

 Номер на показател   1.7



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Ясни функции

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление имат 
ясна и реалистична визия и последователен набор от функции? 

Законовите разпоредби и/или политики описват ли ясно 
функциите, които изпълняват, и услугите, които предоставят 
органите на местното самоуправление? Постижими ли са 
те с оглед на наличните ресурси? Органите на местното 
самоуправление формулирали ли са ясно своята визия и 
мисия, заявявайки приоритетите си? Оформени ли са те 
официално и оповестени ли са?

Органите на местната изпълнителна власт имат ясна и реалистична 
визия и последователен набор от функции, с които са се ангажирали в 
разумен период (3-5 години).

Визията и функциите на органите на местната изпълнителна власт са 
по-скоро неясни, двусмислени и твърде широки и нереалистични.

Органите на местната изпълнителна власт не са разписали своята 
визия и функции.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  
Закон за местното самоуправление и 
местната администрация, политики

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

29

 Номер на показател   2.1
Показател Почтеност на членовете на Общинския съвет

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на Общинския 
съвет? 

Съществуват ли правила/кодекс за поведение за Общинския 
съвет (правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, оповестяване на имуществото, защита при 
подаване на сигнал)? Те прилагат ли се на практика? Публично 
достояние ли са? Има ли скорошни примери за конфликти на 
интереси в Общинския съвет? Резултатите от разследванията 
оповестени ли са публично?

Всички горепосочени правила/кодекс съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма примери за конфликти на интереси в Общинския 
съвет. 

Само някои от горепосочените правила/кодекс съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един актуален пример за конфликти 
на интереси в местния законодателен орган.

Горепосочените правила/кодекс не съществуват и има множество 
актуални примери за конфликти на интереси в местния законодателен 
орган, оставени без последствие.



Показател Управление на местната администрация

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен кметът осигурява ефективен контрол и 
подкрепа за местната администрация? 

Кметът разполага ли с подходящи механизми, за да 
контролира ефективно и да управлява работата на местната 
администрация? Кметът осигурява ли стимули за местните 
държавни служители, за да изпълняват те дейността си 
прозрачно, с отчетност и включвайки различни лица, 
например чрез награди за прозрачност, финансови стимули, 
системи за мониторинг/оценка?

Кметът работи много активно и успешно за развитието на местната 
администрация, така че тя да функционира в условия на пълна 
прозрачност, отчетност, почтеност и включване.

Кметът проявява известна активност, но без особен успех за развитието 
на местната администрация, така че тя да функционира в условия на 
пълна прозрачност, отчетност, почтеност и включване.

Кметът не е активен и няма успех за развитието на местната 
администрация, така че тя да функционира в условия на пълна 
прозрачност, отчетност, почтеност и включване.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Предвидими ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местната изпълнителна власт 
имат достъп до ресурсите, които са им необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си?
Съществуват ли гаранции, че органите на местната изпълнителна 
власт имат достъп до прозрачно и предвидимо количество 
ресурси от по-високото ниво на управление (като част/дял от 
бюджета на публичния сектор)? В каква степен те покриват 
разходите за възложените им функции (както задължителни 
функции, така и изпълнявани по тяхно усмотрение)? Органите 
на местната изпълнителна власт имат ли достъп до пакета от  
ресурси, предвидени в законовите документи и политиките, за 
да реализират поетите ангажименти?

Пълен достъп до всички ресурси, които са им необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си ефективно.

Ограничен достъп до някои от ресурсите, които са необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си.

Затруднен достъп до значителна част от ресурсите, които са им 
необходими, за да изпълняват функциите си и да реализират визията 
си.О

Ц
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  
Законодателство, оценка на 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

30

 Номер на показател   2.2



Измерение РОЛЯ

Показател Управление на местната администрация

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен кметът осигурява ефективен контрол и 
подкрепа за местната администрация? 

Кметът разполага ли с подходящи механизми, за да 
контролира ефективно и да управлява работата на местната 
администрация? Кметът осигурява ли стимули за местните 
държавни служители, за да изпълняват те дейността си 
прозрачно, с отчетност и включвайки различни лица, 
например чрез награди за прозрачност, финансови стимули, 
системи за мониторинг/оценка?

Кметът работи много активно и успешно за развитието на местната 
администрация, така че тя да функционира в условия на пълна 
прозрачност, отчетност, почтеност и включване.

Кметът проявява известна активност, но без особен успех за развитието 
на местната администрация, така че тя да функционира в условия на 
пълна прозрачност, отчетност, почтеност и включване.

Кметът не е активен и няма успех за развитието на местната 
администрация, така че тя да функционира в условия на пълна 
прозрачност, отчетност, почтеност и включване.О

Ц
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Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  Политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

31

 Номер на показател   2.3
Показател Предвидими ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местната изпълнителна власт 
имат достъп до ресурсите, които са им необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си?
Съществуват ли гаранции, че органите на местната изпълнителна 
власт имат достъп до прозрачно и предвидимо количество 
ресурси от по-високото ниво на управление (като част/дял от 
бюджета на публичния сектор)? В каква степен те покриват 
разходите за възложените им функции (както задължителни 
функции, така и изпълнявани по тяхно усмотрение)? Органите 
на местната изпълнителна власт имат ли достъп до пакета от  
ресурси, предвидени в законовите документи и политиките, за 
да реализират поетите ангажименти?

Пълен достъп до всички ресурси, които са им необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си ефективно.

Ограничен достъп до някои от ресурсите, които са необходими, за да 
изпълняват функциите си и да реализират визията си.

Затруднен достъп до значителна част от ресурсите, които са им 
необходими, за да изпълняват функциите си и да реализират визията 
си.



Показател Регулации за местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление 
регулират местния бизнес безпристрастно и ефективно? 

Прозрачни ли са правилата за местния бизнес (например 
за здравословни и безопасни условия на труд, защита на 
околната среда и др.) и прилагат ли се ефективно? Проверките 
на местния бизнес от страна на органите на местното 
самоуправление провеждат ли се по такъв начин, че да бъдат 
справедливи и прозрачни? 

Правилата за бизнеса се прилагат ефективно и проверките се смятат 
за справедливи и прозрачни.

Правилата за бизнеса невинаги се прилагат ефективно и/или има 
някои случаи на несправедливо отношение от страна на инспекторите 
на местното самоуправление към местния бизнес.

Правилата за бизнеса рядко се прилагат и/или често има случаи, 
при които определени представители на бизнеса несправедливо са 
нарочени за проверка.

Измерение РОЛЯ

Показател Контрол над частните доставчици на обществени услуги 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен кметът  осъществява надзор върху 
изпълнението на договорите от частните доставчици и на 
обществените услуги?

Има ли открит и прозрачен процес на договаряне с местни 
частни доставчици на услуги? Налице ли са формални 
механизми за търсене на отговорност от частните 
доставчици на услуги за работата им? Органите на местното 
самоуправление имат ли достатъчен капацитет, за да следят 
работата на частните доставчици на услуги?   

Местната изпълнителна власт/кметът много ефективно следят за 
отговорността на частните доставчици на услуги.

Местната изпълнителна власт/кметът с известна ефективност следят 
за отговорността на частните доставчици на услуги.

Местната изпълнителна власт/кметът не следят ефективно за 
отговорността на частните доставчици на услуги

О
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  Политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

32

 Номер на показател   2.4



Измерение РОЛЯ

Показател Регулации за местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление 
регулират местния бизнес безпристрастно и ефективно? 

Прозрачни ли са правилата за местния бизнес (например 
за здравословни и безопасни условия на труд, защита на 
околната среда и др.) и прилагат ли се ефективно? Проверките 
на местния бизнес от страна на органите на местното 
самоуправление провеждат ли се по такъв начин, че да бъдат 
справедливи и прозрачни? 

Правилата за бизнеса се прилагат ефективно и проверките се смятат 
за справедливи и прозрачни.

Правилата за бизнеса невинаги се прилагат ефективно и/или има 
някои случаи на несправедливо отношение от страна на инспекторите 
на местното самоуправление към местния бизнес.

Правилата за бизнеса рядко се прилагат и/или често има случаи, 
при които определени представители на бизнеса несправедливо са 
нарочени за проверка.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

33

 Номер на показател   2.5
Показател Контрол над частните доставчици на обществени услуги 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен кметът  осъществява надзор върху 
изпълнението на договорите от частните доставчици и на 
обществените услуги?

Има ли открит и прозрачен процес на договаряне с местни 
частни доставчици на услуги? Налице ли са формални 
механизми за търсене на отговорност от частните 
доставчици на услуги за работата им? Органите на местното 
самоуправление имат ли достатъчен капацитет, за да следят 
работата на частните доставчици на услуги?   

Местната изпълнителна власт/кметът много ефективно следят за 
отговорността на частните доставчици на услуги.

Местната изпълнителна власт/кметът с известна ефективност следят 
за отговорността на частните доставчици на услуги.

Местната изпълнителна власт/кметът не следят ефективно за 
отговорността на частните доставчици на услуги



Показател Отчетност на изпълнителната власт/кмета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната изпълнителна власт/кмета носят 
отговорност за действията си на практика?

От изпълнителната власт/кмета изисква ли се да мотивират 
решенията и действията си? Това случва ли се на практика? 
Налице ли са системи за редовни консултации с граждани 
по отношение на планирането и бюджета? Това случва 
ли се на практика? Ако да, местната изпълнителна власт/
кмета взимат ли резултатите от консултациите предвид? 
Могат ли гражданите да подадат оплакване срещу местната 
изпълнителна власт/кмета на практика?

Местната изпълнителна власт/кметът носят пълна отговорност за 
действията си на практика.

Местната изпълнителна власт/кметът носят частична отговорност за 
действията си на практика.

Местната изпълнителна власт/кметът не носят отговорност за 
действията си на практика.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ

Показател Прозрачност на бюджета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление 
представят ясен и достъпен бюджет?

Има ли правна рамка или други разпоредби, които изискват от 
органите на местното самоуправление да съставят прозрачен 
бюджет, който може лесно да бъде разбран от гражданите 
и съветниците? Има ли ясни указания и/или формат за 
представянето на данните за бюджета? В каква степен 
бюджетът е достъпен за гражданите и съветниците и е лесно 
разбираем на практика?     

От органите на местното самоуправление се изисква да представят 
прозрачни годишни бюджети, които са лесно достъпни и разбираеми 
на практика.  

От органите на местното самоуправление се изисква да представят 
прозрачни годишни бюджети, но бюджетът е трудно достъпен на 
практика и/или трудно разбираем.

Няма такова изискване и бюджетът не е достъпен или е достъпен само 
за съветниците.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   2.6



Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на изпълнителната власт/кмета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната изпълнителна власт/кмета носят 
отговорност за действията си на практика?

От изпълнителната власт/кмета изисква ли се да мотивират 
решенията и действията си? Това случва ли се на практика? 
Налице ли са системи за редовни консултации с граждани 
по отношение на планирането и бюджета? Това случва 
ли се на практика? Ако да, местната изпълнителна власт/
кмета взимат ли резултатите от консултациите предвид? 
Могат ли гражданите да подадат оплакване срещу местната 
изпълнителна власт/кмета на практика?

Местната изпълнителна власт/кметът носят пълна отговорност за 
действията си на практика.

Местната изпълнителна власт/кметът носят частична отговорност за 
действията си на практика.

Местната изпълнителна власт/кметът не носят отговорност за 
действията си на практика.
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   2.7
Показател Прозрачност на бюджета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление 
представят ясен и достъпен бюджет?

Има ли правна рамка или други разпоредби, които изискват от 
органите на местното самоуправление да съставят прозрачен 
бюджет, който може лесно да бъде разбран от гражданите 
и съветниците? Има ли ясни указания и/или формат за 
представянето на данните за бюджета? В каква степен 
бюджетът е достъпен за гражданите и съветниците и е лесно 
разбираем на практика?     

От органите на местното самоуправление се изисква да представят 
прозрачни годишни бюджети, които са лесно достъпни и разбираеми 
на практика.  

От органите на местното самоуправление се изисква да представят 
прозрачни годишни бюджети, но бюджетът е трудно достъпен на 
практика и/или трудно разбираем.

Няма такова изискване и бюджетът не е достъпен или е достъпен само 
за съветниците.



Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната администрация разполага с 
адекватни финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, 
за да изпълнява задълженията си ефективно?

В местната администрация има ли устойчив модел на 
възнаграждение и предлагат ли се конкурентни заплати? В 
каква степен местната администрация осигурява стоките и 
услугите, които са й вменени по закон?

Публичният сектор разполага с адекватни финансови, инфраструктурни 
и човешки ресурси, за да изпълнява задълженията си.

Местната администрация има сериозен недостиг на ресурси, което 
води до известна степен на неефективност при изпълнение на 
задълженията й.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
местната администрация са недостатъчни, за да може тя ефективно 
да изпълнява задълженията си.

Измерение ПОЧТЕНОСТ

Показател Почтеност на изпълнителната власт/кмета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на местната 
изпълнителна власт/кмета? 

Има ли всеобхватни правила и кодекси за поведение 
за членовете на местната изпълнителна власт (правила 
за конфликти на интереси, подаръци и гостоприемност, 
оповестяване на имуществото, преместване от орган в 
доскоро контролиран субект, защита при подаване на сигнал)? 
Те прилагат ли се на практика? Има ли скорошни примери за 
конфликти на интереси и явлението на преместване на работа 
в доскоро контролиран субект? 

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма скорошни примери за конфликти на интереси. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един скорошен пример за конфликти 
на интереси.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и има множество 
скорошни примери за конфликти на интереси.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ – КМЕТ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   2.8



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната администрация разполага с 
адекватни финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, 
за да изпълнява задълженията си ефективно?

В местната администрация има ли устойчив модел на 
възнаграждение и предлагат ли се конкурентни заплати? В 
каква степен местната администрация осигурява стоките и 
услугите, които са й вменени по закон?

Публичният сектор разполага с адекватни финансови, инфраструктурни 
и човешки ресурси, за да изпълнява задълженията си.

Местната администрация има сериозен недостиг на ресурси, което 
води до известна степен на неефективност при изпълнение на 
задълженията й.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
местната администрация са недостатъчни, за да може тя ефективно 
да изпълнява задълженията си.О

Ц
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Бюджетни документи, политики, 
интервюта 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.1
Показател Почтеност на изпълнителната власт/кмета

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на местната 
изпълнителна власт/кмета? 

Има ли всеобхватни правила и кодекси за поведение 
за членовете на местната изпълнителна власт (правила 
за конфликти на интереси, подаръци и гостоприемност, 
оповестяване на имуществото, преместване от орган в 
доскоро контролиран субект, защита при подаване на сигнал)? 
Те прилагат ли се на практика? Има ли скорошни примери за 
конфликти на интереси и явлението на преместване на работа 
в доскоро контролиран субект? 

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма скорошни примери за конфликти на интереси. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един скорошен пример за конфликти 
на интереси.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и има множество 
скорошни примери за конфликти на интереси.



Показател Осигуряване на прозрачност и почтеност в 
обществените поръчки на местно ниво 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективна рамка за осигуряване на почтеност 
и прозрачност в процедурите за обществени поръчки на местно 
ниво? Налице ли са последователни и обективни системи за 
обществени поръчки (които осигуряват прозрачен и навременен 
процес на събиране на тръжни предложения, независимо 
възлагане на договори и възможности за преглед на решенията 
за възлагане)? Проектоплановете на обществените поръчки 
публикуват ли се предварително? Процедурите на обществените 
поръчки прозрачни ли са, навременни, по заслуги и без подкупи на 
практика? Има ли смислени санкции за неподходящо поведение 
както на доставчици, така и на държавни служители, а също така 
и механизми за преглед и подаване на оплаквания?

Има последователно функциониращи местни системи за обществени 
поръчки (включващи санкции) и процедурите на обществени поръчки 
се провеждат открито, навременно и справедливо на практика. 

От една страна има системи за обществените поръчки на местно ниво, 
но от друга - в тях има известни недостатъци, които водят до корупция, 
и процедурите за подаване на тръжни предложения невинаги са 
навременни и/или прозрачни. 

Не съществуват/Има много слаби системи за обществените поръчки 
на местно ниво, процедурите за подаване на тръжни предложения 
са непрозрачни и/или има чести примери за неясно възлагане и/или 
подкупи.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната администрация е независима от 
външна намеса?

Има ли ясни правила и разпоредби за подбор и повишаването на 
държавни служители въз основа на професионални качества? 
В каква степен органите на местното самоуправление 
набират и повишават служители прозрачно без незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране на практика? 
В каква степен административните служители могат да 
изпълняват функциите си без незаконно политическо влияние?

Има ясни правила за подбор на служители въз основа на професионални 
качества, които се прилагат ефективно на практика и местните 
държавни служители могат да работят без политически натиск.

От една страна има правила за подбор на служители въз основа на 
професионални качества, но от друга има примери за незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране и/или намеса от местни 
политици, което обаче не е широко разпространено или изострено. 

Няма такива правила и подборът на служители на базата на незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране и/или политическата 
намеса са широко разпространени.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Политики, документи, наблюдения, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.2



Измерение РОЛЯ
Показател Осигуряване на прозрачност и почтеност в 

обществените поръчки на местно ниво 
Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективна рамка за осигуряване на почтеност 
и прозрачност в процедурите за обществени поръчки на местно 
ниво? Налице ли са последователни и обективни системи за 
обществени поръчки (които осигуряват прозрачен и навременен 
процес на събиране на тръжни предложения, независимо 
възлагане на договори и възможности за преглед на решенията 
за възлагане)? Проектоплановете на обществените поръчки 
публикуват ли се предварително? Процедурите на обществените 
поръчки прозрачни ли са, навременни, по заслуги и без подкупи на 
практика? Има ли смислени санкции за неподходящо поведение 
както на доставчици, така и на държавни служители, а също така 
и механизми за преглед и подаване на оплаквания?

Има последователно функциониращи местни системи за обществени 
поръчки (включващи санкции) и процедурите на обществени поръчки 
се провеждат открито, навременно и справедливо на практика. 

От една страна има системи за обществените поръчки на местно ниво, 
но от друга - в тях има известни недостатъци, които водят до корупция, 
и процедурите за подаване на тръжни предложения невинаги са 
навременни и/или прозрачни. 

Не съществуват/Има много слаби системи за обществените поръчки 
на местно ниво, процедурите за подаване на тръжни предложения 
са непрозрачни и/или има чести примери за неясно възлагане и/или 
подкупи.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.3
Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната администрация е независима от 
външна намеса?

Има ли ясни правила и разпоредби за подбор и повишаването на 
държавни служители въз основа на професионални качества? 
В каква степен органите на местното самоуправление 
набират и повишават служители прозрачно без незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране на практика? 
В каква степен административните служители могат да 
изпълняват функциите си без незаконно политическо влияние?

Има ясни правила за подбор на служители въз основа на професионални 
качества, които се прилагат ефективно на практика и местните 
държавни служители могат да работят без политически натиск.

От една страна има правила за подбор на служители въз основа на 
професионални качества, но от друга има примери за незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране и/или намеса от местни 
политици, което обаче не е широко разпространено или изострено. 

Няма такива правила и подборът на служители на базата на незаконно 
облагодетелстване на роднини/фаворизиране и/или политическата 
намеса са широко разпространени.



Показател Събиране на данъци

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен събирането на приходите на местно ниво е 
справедливо и прозрачно?

Има ли ясна, прозрачна и проста рамка или правила и 
регулации за събирането на приходите от органите на 
местното самоуправление? В каква степен събирането на 
приходите е основано на правила и е лишено от манипулации, 
изнудване и фаворизиране?

Методите за събиране на приходите на местно ниво са прости и 
прозрачни и се прилагат еднакво и без дискриминация.

Методите за събиране на приходите на местно ниво не са напълно 
ясни, твърде усложнени са и/или дават възможност за изнудване и/
или лично облагодетелстване на практика.

Методите за събиране на приходите на местно ниво са непрозрачни 
и усложнени и често има примери за договаряне, изнудване и 
фаворизиране на практика.

Измерение РОЛЯ

Показател Насърчаване на социална отчетност и участие

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната административна система насърчава 
механизми за социална отчетност, които дават на гражданите 
възможност за връзка и отправяне на искания към органите 
на местното самоуправление? 

Например, органите на местното самоуправление насърчават 
ли използването на карти с мнения от гражданите, социални 
одити, електронно правителство, съвети на граждани? В 
процесите на вземане на решения участват ли училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други?

Местната административна система активно насърчава инициативи за 
социална отчетност и участието на училищни настоятелства, училищни 
комитети, здравни съвети и други в процесите на вземане на решения.

Местната административна система с известна активност насърчава 
инициативи за социална отчетност и участието на училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други в процесите 
на вземане на решения е частично. 

Местната административна система е неактивна при насърчаването 
на инициативи за социална отчетност и участието на училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други в процесите 
на вземане на решения.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

40

 Номер на показател   3.4



Измерение РОЛЯ

Показател Събиране на данъци

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен събирането на приходите на местно ниво е 
справедливо и прозрачно?

Има ли ясна, прозрачна и проста рамка или правила и 
регулации за събирането на приходите от органите на 
местното самоуправление? В каква степен събирането на 
приходите е основано на правила и е лишено от манипулации, 
изнудване и фаворизиране?

Методите за събиране на приходите на местно ниво са прости и 
прозрачни и се прилагат еднакво и без дискриминация.

Методите за събиране на приходите на местно ниво не са напълно 
ясни, твърде усложнени са и/или дават възможност за изнудване и/
или лично облагодетелстване на практика.

Методите за събиране на приходите на местно ниво са непрозрачни 
и усложнени и често има примери за договаряне, изнудване и 
фаворизиране на практика.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  Законодателни документи, 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

41

 Номер на показател   3.5
Показател Насърчаване на социална отчетност и участие

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната административна система насърчава 
механизми за социална отчетност, които дават на гражданите 
възможност за връзка и отправяне на искания към органите 
на местното самоуправление? 

Например, органите на местното самоуправление насърчават 
ли използването на карти с мнения от гражданите, социални 
одити, електронно правителство, съвети на граждани? В 
процесите на вземане на решения участват ли училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други?

Местната административна система активно насърчава инициативи за 
социална отчетност и участието на училищни настоятелства, училищни 
комитети, здравни съвети и други в процесите на вземане на решения.

Местната административна система с известна активност насърчава 
инициативи за социална отчетност и участието на училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други в процесите 
на вземане на решения е частично. 

Местната административна система е неактивна при насърчаването 
на инициативи за социална отчетност и участието на училищни 
настоятелства, училищни комитети, здравни съвети и други в процесите 
на вземане на решения.



Показател Административна прозрачност

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в управлението на 
финансовите и човешките ресурси и информацията в местния 
публичен сектор?

Оповестява ли се имуществото на висши ръководни кадри, 
както и данни от обществените поръчки, назначения и 
свободни места? Има ли списък на общинските предприятия 
и общинската собственост, който да е публично достояние 
(земя, сгради и т.н.)? Тези разпоредби прилагат ли се 
ефективно на практика? 

Има обхватни разпоредби, които дават възможност на гражданите 
да получат актуална информация за дейността на публичния сектор, 
за решения, които ги засягат и как се взимат тези решения, като 
информацията е лесно достъпна на практика.

Има разпоредби, но те не обхващат всички аспекти, свързани с 
прозрачността на публичния сектор и на практика достъпът до тази 
информация е затруднен.

Няма такива разпоредби и на практика е невъзможен достъпът до 
актуална информация за дейността на публичния сектор.

Измерение РОЛЯ

Показател Опазване на земята и имуществените права

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление опазват 
земята и защитават имуществените права?

Има ли ясни и прозрачни регулации за местните поземлени 
архиви, устройството и разрешителните за строеж? Има 
ли ясни регулации за обезщетяване на гражданите при 
принудително отчуждаване на земята/имота им? Гражданите 
могат ли на практика да оспорват решенията на органите на 
местното самоуправление по отношение на използването на 
поземления фонд?

Местните регулации за поземления фонд и собствеността са ясни и 
прозрачни и има отворен и справедлив механизъм, по който гражданите 
на практика да оспорват решенията на органите на местното 
самоуправление по отношение на използването на поземления фонд.

Има местни регулации за поземления фонд и собствеността, но те не 
обхващат всички аспекти и на практика възможността гражданите 
да оспорват решенията на органите на местното самоуправление по 
отношение на използването на поземления фонд е ограничена.

Няма местни регулации за поземления фонд и собствеността и/или 
гражданите не могат на практика да оспорват решенията на органите 
на местното самоуправление по отношение на използването на 
поземления фонд.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателни документи, 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.6



Измерение ПРОЗРАЧНОСТ

Показател Административна прозрачност

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в управлението на 
финансовите и човешките ресурси и информацията в местния 
публичен сектор?

Оповестява ли се имуществото на висши ръководни кадри, 
както и данни от обществените поръчки, назначения и 
свободни места? Има ли списък на общинските предприятия 
и общинската собственост, който да е публично достояние 
(земя, сгради и т.н.)? Тези разпоредби прилагат ли се 
ефективно на практика? 

Има обхватни разпоредби, които дават възможност на гражданите 
да получат актуална информация за дейността на публичния сектор, 
за решения, които ги засягат и как се взимат тези решения, като 
информацията е лесно достъпна на практика.

Има разпоредби, но те не обхващат всички аспекти, свързани с 
прозрачността на публичния сектор и на практика достъпът до тази 
информация е затруднен.

Няма такива разпоредби и на практика е невъзможен достъпът до 
актуална информация за дейността на публичния сектор.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателни документи, 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.7
Показател Опазване на земята и имуществените права

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен органите на местното самоуправление опазват 
земята и защитават имуществените права?

Има ли ясни и прозрачни регулации за местните поземлени 
архиви, устройството и разрешителните за строеж? Има 
ли ясни регулации за обезщетяване на гражданите при 
принудително отчуждаване на земята/имота им? Гражданите 
могат ли на практика да оспорват решенията на органите на 
местното самоуправление по отношение на използването на 
поземления фонд?

Местните регулации за поземления фонд и собствеността са ясни и 
прозрачни и има отворен и справедлив механизъм, по който гражданите 
на практика да оспорват решенията на органите на местното 
самоуправление по отношение на използването на поземления фонд.

Има местни регулации за поземления фонд и собствеността, но те не 
обхващат всички аспекти и на практика възможността гражданите 
да оспорват решенията на органите на местното самоуправление по 
отношение на използването на поземления фонд е ограничена.

Няма местни регулации за поземления фонд и собствеността и/или 
гражданите не могат на практика да оспорват решенията на органите 
на местното самоуправление по отношение на използването на 
поземления фонд.



Показател Почтеност на местните държавни служители

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на местните 
държавни служители?

Има ли обхватни правила и кодекси за поведение за местните 
държавни служители (правила за конфликти на интереси, 
подаръци и гостоприемност, защита при подаване на 
сигнал, неправомерно използване на служебно имущество/
материална база, наемане на членове на семейството)? Те 
прилагат ли се на практика? Доколко има корупция в местния 
публичен сектор?

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като корупцията в местния публичен сектор е на много 
ниско ниво. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или нивото на корупцията в местния публичен 
сектор е ниско, но не незначително.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и/или нивото на 
корупция в местния публичен сектор е значително.

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на местните държавни служители

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните държавни служители носят 
отговорност за действията си на практика?

Има ли разпоредби, които гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията 
си (включително механизми за подаване на оплаквания и за 
проверки)? Прилагат ли се те ефективно на практика?

Има ясни и обхватни разпоредби, които гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията си, които се 
прилагат ефективно на практика.

Има известни разпоредби, които гарантират, че местните държавни 
служители се отчитат и отговарят за действията си, но те не са обхватни 
и/или се прилагат частично.

Няма или има ограничени разпоредби, които да гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията си.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателни документи, 
политики, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.8



Измерение ПОЧТЕНОСТ

Показател Почтеност на местните държавни служители

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на местните 
държавни служители?

Има ли обхватни правила и кодекси за поведение за местните 
държавни служители (правила за конфликти на интереси, 
подаръци и гостоприемност, защита при подаване на 
сигнал, неправомерно използване на служебно имущество/
материална база, наемане на членове на семейството)? Те 
прилагат ли се на практика? Доколко има корупция в местния 
публичен сектор?

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като корупцията в местния публичен сектор е на много 
ниско ниво. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или нивото на корупцията в местния публичен 
сектор е ниско, но не незначително.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и/или нивото на 
корупция в местния публичен сектор е значително.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   3.9
Показател Отчетност на местните държавни служители

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните държавни служители носят 
отговорност за действията си на практика?

Има ли разпоредби, които гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията 
си (включително механизми за подаване на оплаквания и за 
проверки)? Прилагат ли се те ефективно на практика?

Има ясни и обхватни разпоредби, които гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията си, които се 
прилагат ефективно на практика.

Има известни разпоредби, които гарантират, че местните държавни 
служители се отчитат и отговарят за действията си, но те не са обхватни 
и/или се прилагат частично.

Няма или има ограничени разпоредби, които да гарантират, че местните 
държавни служители се отчитат и отговарят за действията си.



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните политически партии не са подложени 
на неправомерна външна намеса в дейността им? 

Има ли примери за тормоз или опити за забрана или 
ограничаване на местните политически партии, особено 
малцинствени партии? Ако е приложимо, местните клонове 
на националните политически партии/кандидати могат ли 
да взимат самостоятелни решения или са обвързани с 
политиката на партията?

Местните политически партии работят свободно и са подложени само 
на разумен контрол, обвързан с ясни и законови публични интереси. 
Местните клонове на националните партии/кандидати могат да вземат 
много решения по свое усмотрение.

Външни фактори се намесват понякога в дейността на местните 
политически партии и/или местните клонове на националните 
политически партии/отделни кандидати могат да вземат ограничени 
решения по свое усмотрение.

Външни фактори се намесват редовно и сериозно в дейността на 
местните политически партии и/или местните клонове на националните 
политически партии/отделни кандидати са обвързани с политиката на 
националната партия.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен финансовите ресурси, с които разполагат 
политическите партии/кандидати, позволяват реална 
политическа конкуренция? 

Има ли устойчивост и разнообразие на средствата за 
финансиране (частни и публични) на политическите партии/
кандидати? Партиите/кандидатите имат ли равен достъп до 
медиите по време на кампании?

Всички местни партии/кандидати имат адекватно и устойчиво 
финансиране и равен достъп до медиите по време на кампании, което 
позволява справедлива политическа конкуренция.

Ресурсите за местните политически партии/кандидати и достъпът до 
медиите като цяло са адекватни, но има известна пристрастност към 
определени партии/кандидати, което компрометира политическата 
конкуренция.

Няма реална политическа конкуренция поради сериозната 
пристрастност при финансирането и/или достъпа до медиите по време 
на кампании.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  
Законодателство, документи, 
наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   4.1



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните политически партии не са подложени 
на неправомерна външна намеса в дейността им? 

Има ли примери за тормоз или опити за забрана или 
ограничаване на местните политически партии, особено 
малцинствени партии? Ако е приложимо, местните клонове 
на националните политически партии/кандидати могат ли 
да взимат самостоятелни решения или са обвързани с 
политиката на партията?

Местните политически партии работят свободно и са подложени само 
на разумен контрол, обвързан с ясни и законови публични интереси. 
Местните клонове на националните партии/кандидати могат да вземат 
много решения по свое усмотрение.

Външни фактори се намесват понякога в дейността на местните 
политически партии и/или местните клонове на националните 
политически партии/отделни кандидати могат да вземат ограничени 
решения по свое усмотрение.

Външни фактори се намесват редовно и сериозно в дейността на 
местните политически партии и/или местните клонове на националните 
политически партии/отделни кандидати са обвързани с политиката на 
националната партия.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  
Политики, документи, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   4.2
Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен финансовите ресурси, с които разполагат 
политическите партии/кандидати, позволяват реална 
политическа конкуренция? 

Има ли устойчивост и разнообразие на средствата за 
финансиране (частни и публични) на политическите партии/
кандидати? Партиите/кандидатите имат ли равен достъп до 
медиите по време на кампании?

Всички местни партии/кандидати имат адекватно и устойчиво 
финансиране и равен достъп до медиите по време на кампании, което 
позволява справедлива политическа конкуренция.

Ресурсите за местните политически партии/кандидати и достъпът до 
медиите като цяло са адекватни, но има известна пристрастност към 
определени партии/кандидати, което компрометира политическата 
конкуренция.

Няма реална политическа конкуренция поради сериозната 
пристрастност при финансирането и/или достъпа до медиите по време 
на кампании.



Показател Прозрачност на местните политически партии/кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в дейността на местните 
политически партии/кандидати?

Има ли правила, които изискват от местните партии/кандидати 
да оповестяват публично информация за финансирането си 
(например по отношение на сумите и източниците на държавни 
субсидии, частно финансиране и т.н.)? Гражданите могат ли 
на практика да получат актуални данни за финансирането на 
политическите партии/кандидати?

Има обхватни правила, които изискват от местните политически партии/
кандидати да оповестяват публично информация за финансирането 
си, които се прилагат ефективно на практика.

От една страна, има известни законодателни актове/разпоредби, 
но те не обхващат всички аспекти, свързани с информацията за 
финансирането на местните политически партии/кандидати, и/или 
достъпът до такава информация обикновено е затруднен, трудоемък 
и/или процесът е дълъг на практика.

Няма такива правила и местните политически партии/кандидати на 
практика не трябва да оповестяват публично данни за финансирането 
си.

Измерение РОЛЯ

Показател Обединяване на интереси и представителност 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните политически партии/кандидати 
обединят и представляват широк спектър от социални 
интереси на местно ниво? 

Има ли конкретни заинтересувани групи, които доминират на 
политическата сцена на местно ниво? Има ли клиентелистки 
отношения между индивиди/тесни групи и определени 
политически партии/кандидати? 

Като цяло, политическите партии могат да обединяват и представляват 
целия спектър от съществуващи социални интереси в политическата 
сфера.

От една страна, местните политически партии/кандидати ефективно 
обединяват и представляват много социални интереси на местно ниво, 
но от друга има значителни социални групи, които са изключени от това 
представителство. Редица големи политически партии/кандидати са 
пристрастни, което се проявява като клиентелизъм и тесни интереси.

Като цяло политическите партии/кандидати са пристрастни, което се 
проявява като клиентелизъм и тесни интереси, и много съществуващи 
социални интереси нямат глас на политическата сцена на местно ниво.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   4.3



Измерение ПРОЗРАЧНОСТ
Показател Прозрачност на местните политически партии/кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в дейността на местните 
политически партии/кандидати?

Има ли правила, които изискват от местните партии/кандидати 
да оповестяват публично информация за финансирането си 
(например по отношение на сумите и източниците на държавни 
субсидии, частно финансиране и т.н.)? Гражданите могат ли 
на практика да получат актуални данни за финансирането на 
политическите партии/кандидати?

Има обхватни правила, които изискват от местните политически партии/
кандидати да оповестяват публично информация за финансирането 
си, които се прилагат ефективно на практика.

От една страна, има известни законодателни актове/разпоредби, 
но те не обхващат всички аспекти, свързани с информацията за 
финансирането на местните политически партии/кандидати, и/или 
достъпът до такава информация обикновено е затруднен, трудоемък 
и/или процесът е дълъг на практика.

Няма такива правила и местните политически партии/кандидати на 
практика не трябва да оповестяват публично данни за финансирането 
си.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  
Законодателство, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   4.4
Показател Обединяване на интереси и представителност 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните политически партии/кандидати 
обединят и представляват широк спектър от социални 
интереси на местно ниво? 

Има ли конкретни заинтересувани групи, които доминират на 
политическата сцена на местно ниво? Има ли клиентелистки 
отношения между индивиди/тесни групи и определени 
политически партии/кандидати? 

Като цяло, политическите партии могат да обединяват и представляват 
целия спектър от съществуващи социални интереси в политическата 
сфера.

От една страна, местните политически партии/кандидати ефективно 
обединяват и представляват много социални интереси на местно ниво, 
но от друга има значителни социални групи, които са изключени от това 
представителство. Редица големи политически партии/кандидати са 
пристрастни, което се проявява като клиентелизъм и тесни интереси.

Като цяло политическите партии/кандидати са пристрастни, което се 
проявява като клиентелизъм и тесни интереси, и много съществуващи 
социални интереси нямат глас на политическата сцена на местно ниво.



Показател Номиниране и избор на местни кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните кандидати се избират справедливо 
и прозрачно?

Има ли ясни, прозрачни и справедливи процедури и критерии 
за номиниране и избор на кандидати на местните избори? 
Прилагат ли се на практика?

Има ясни, прозрачни и справедливи процедури и критерии за 
номиниране и избор на кандидати на местните избори, които се 
прилагат широко.

Процедурите и критериите за номиниране и избор на кандидати на 
местните избори не са напълно ясни, прозрачни и справедливи. Изборът 
и номинирането на кандидати са в известна степен недемократични и 
на практика непрозрачни. 

Няма разписани процедури и критерии за номиниране и избор на 
кандидати на местните избори и изборът и номинирането на кандидати 
са изцяло недемократични и непрозрачни или се основават изцяло на 
клиентелизъм.

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на местните политически партии/кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективен контрол над местните 
политически партии/кандидати?

Има ли независима агенция, която следи и контролира 
финансите и дейността на местните политически партии/
кандидати? Има ли разпоредби, в които е предвидено 
финансирането на местните политически партии/кандидати 
(например ограничения за лични и корпоративни дарения, 
независим одит на финансирането на кампании), които се 
прилагат на практика?

Независима агенция осъществява ефективен контрол върху финансите 
и дейността на местните политически партии/кандидати и има ясни 
правила за финансирането на местните политически партии/кандидати, 
които се прилагат на практика.

Независима агенция съществува, но контролът върху финансите не се 
осъществява последователно. Има известни правила за финансирането 
на местните политически партии/кандидати, но те невинаги се прилагат 
на практика.

Няма независим надзор и контрол над финансите и дейността 
на местните политически партии/кандидати и няма правила за 
финансирането на местните политически партии/кандидати.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   4.5



Измерение ПОЧТЕНОСТ

Показател Номиниране и избор на местни кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните кандидати се избират справедливо 
и прозрачно?

Има ли ясни, прозрачни и справедливи процедури и критерии 
за номиниране и избор на кандидати на местните избори? 
Прилагат ли се на практика?

Има ясни, прозрачни и справедливи процедури и критерии за 
номиниране и избор на кандидати на местните избори, които се 
прилагат широко.

Процедурите и критериите за номиниране и избор на кандидати на 
местните избори не са напълно ясни, прозрачни и справедливи. Изборът 
и номинирането на кандидати са в известна степен недемократични и 
на практика непрозрачни. 

Няма разписани процедури и критерии за номиниране и избор на 
кандидати на местните избори и изборът и номинирането на кандидати 
са изцяло недемократични и непрозрачни или се основават изцяло на 
клиентелизъм.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ НА МЕСТНО НИВО

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
документи, интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

51

 Номер на показател   4.6
Показател Отчетност на местните политически партии/кандидати

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективен контрол над местните 
политически партии/кандидати?

Има ли независима агенция, която следи и контролира 
финансите и дейността на местните политически партии/
кандидати? Има ли разпоредби, в които е предвидено 
финансирането на местните политически партии/кандидати 
(например ограничения за лични и корпоративни дарения, 
независим одит на финансирането на кампании), които се 
прилагат на практика?

Независима агенция осъществява ефективен контрол върху финансите 
и дейността на местните политически партии/кандидати и има ясни 
правила за финансирането на местните политически партии/кандидати, 
които се прилагат на практика.

Независима агенция съществува, но контролът върху финансите не се 
осъществява последователно. Има известни правила за финансирането 
на местните политически партии/кандидати, но те невинаги се прилагат 
на практика.

Няма независим надзор и контрол над финансите и дейността 
на местните политически партии/кандидати и няма правила за 
финансирането на местните политически партии/кандидати.



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен в работата на районните съдии няма 
неправомерна намеса?

Има ли прозрачна и обективна процедура за избор (въз 
основа на професионални критерии) и отстраняване на съдии 
на местно ниво? Районните съдии често ли са премествани 
на съответното място от по-привлекателни позиции по 
политически причини? Има ли правила за обективно 
разпределение на делата и за защита на районните съдии от 
неправомерно влияние и ефективни ли са те на практика? 
Съдиите подложени ли са на практика на сплашване и тормоз?

Има прозрачни и обективни процедури за избор и отстраняване на 
местните съдии и няма скорошни примери за преместване на съдии 
на съответното място от по-привлекателни места по политически 
причини. Има правила за обективно разпределение на делата и за 
защита на местните съдии от неправомерно влияние, които се прилагат 
на практика. Съдиите не са подложени на сплашване и тормоз.
Процедурите за избор и отстраняване на местните съдии са неясни, 
което дава възможност за политически манипулации и/или има поне един 
скорошен пример за местен съдия, който е преместен от по-привлекателно 
място по политически причини. Има правила за обективно разпределение 
на делата и за защита на местните съдии от неправомерно влияние, но в тях 
има пропуски и те не са напълно ефективни на практика. Съдиите понякога 
на практика са подложени на сплашване и тормоз.

Няма изрични процедури за избор и отстраняване на местните съдии 
и/или има множество скорошни примери за местни съдии, които са 
преместени от по-привлекателно място по политически причини. Няма 
правила за обективно разпределение на делата и за защита на местните 
съдии от неправомерно влияние, които да се прилагат на практика. 
Съдиите често на практика са подложени на сплашване и тормоз.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните съдилища разполагат с адекватни 
финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, за да 
изпълняват задълженията си ефективно?

Местните съдилища предлагат ли конкурентно заплащане и 
стимули на съдиите, за да останат в тях? Има ли сериозно 
забавяне и натрупване на дела? Съдебните служители 
и съдиите участват ли в обучения по теми, свързани с 
почтеността?

Местните съдилища имат адекватни ресурси, за да работят ефективно 
на практика.

Местните съдилища имат известни ресурси, но значителният 
недостиг на ресурсите води до известна степен на неефективност при 
изпълнение на задълженията им.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
местните съдилища са минимални и напълно недостатъчни, за да 
изпълняват задълженията си ефективно.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  
Законодателство, документи, 
наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

52

 Номер на показател   5.1



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен в работата на районните съдии няма 
неправомерна намеса?

Има ли прозрачна и обективна процедура за избор (въз 
основа на професионални критерии) и отстраняване на съдии 
на местно ниво? Районните съдии често ли са премествани 
на съответното място от по-привлекателни позиции по 
политически причини? Има ли правила за обективно 
разпределение на делата и за защита на районните съдии от 
неправомерно влияние и ефективни ли са те на практика? 
Съдиите подложени ли са на практика на сплашване и тормоз?

Има прозрачни и обективни процедури за избор и отстраняване на 
местните съдии и няма скорошни примери за преместване на съдии 
на съответното място от по-привлекателни места по политически 
причини. Има правила за обективно разпределение на делата и за 
защита на местните съдии от неправомерно влияние, които се прилагат 
на практика. Съдиите не са подложени на сплашване и тормоз.
Процедурите за избор и отстраняване на местните съдии са неясни, 
което дава възможност за политически манипулации и/или има поне един 
скорошен пример за местен съдия, който е преместен от по-привлекателно 
място по политически причини. Има правила за обективно разпределение 
на делата и за защита на местните съдии от неправомерно влияние, но в тях 
има пропуски и те не са напълно ефективни на практика. Съдиите понякога 
на практика са подложени на сплашване и тормоз.

Няма изрични процедури за избор и отстраняване на местните съдии 
и/или има множество скорошни примери за местни съдии, които са 
преместени от по-привлекателно място по политически причини. Няма 
правила за обективно разпределение на делата и за защита на местните 
съдии от неправомерно влияние, които да се прилагат на практика. 
Съдиите често на практика са подложени на сплашване и тормоз.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  Статистика на ВСС, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

53

 Номер на показател   5.2
Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните съдилища разполагат с адекватни 
финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, за да 
изпълняват задълженията си ефективно?

Местните съдилища предлагат ли конкурентно заплащане и 
стимули на съдиите, за да останат в тях? Има ли сериозно 
забавяне и натрупване на дела? Съдебните служители 
и съдиите участват ли в обучения по теми, свързани с 
почтеността?

Местните съдилища имат адекватни ресурси, за да работят ефективно 
на практика.

Местните съдилища имат известни ресурси, но значителният 
недостиг на ресурсите води до известна степен на неефективност при 
изпълнение на задълженията им.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
местните съдилища са минимални и напълно недостатъчни, за да 
изпълняват задълженията си ефективно.



Показател Прозрачност на районните съдилища

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в дейността на районните 
съдилища?

От районните съдилища изисква ли се да предоставят на 
гражданите навременна информация за назначаването и 
освобождаването на съдии, съдебни решения, съдебна 
статистика, съдебни заседания и т.н. и правят ли това на 
практика? Законът изисква ли провеждането на открити за 
обществеността заседания/производства и осъществяват ли 
се те на практика?

От районните съдилища се изисква да предоставят на гражданите 
навременна информация и те правят това на практика. Законът изисква 
провеждането на открити за обществеността заседания/производства 
и такива се осъществяват на практика.

От районните съдилища се изисква да предоставят на гражданите 
навременна информация, но те предоставят само част от изискваната 
информация и/или не предоставят тази информация навременно. 
Законът изисква провеждането на открити за обществеността 
заседания/производства, но такива се осъществяват понякога или 
рядко.

От районните съдилища не се изисква да предоставят на гражданите 
никаква информация и законът не изисква провеждането на открити 
за обществеността заседания/производства.

Измерение РОЛЯ

Показател Борба с корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните съдилища участват активно в борбата 
с корупцията?

Местните съдилища имат ли юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво? В местните съдилища 
има ли заведени дела, свързани с корупция, които да са 
сметнати за недопустими на практика? 

Местните съдилища имат пълна юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво, и прилагат това в практиката 
си.

Местните съдилища имат пълна юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво, и прилагат това в практиката 
си.

Местните съдилища нямат юрисдикция да разглеждат дела, свързани 
с корупцията на местно ниво.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  
Законодателство, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   5.3



Показател Прозрачност на районните съдилища

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в дейността на районните 
съдилища?

От районните съдилища изисква ли се да предоставят на 
гражданите навременна информация за назначаването и 
освобождаването на съдии, съдебни решения, съдебна 
статистика, съдебни заседания и т.н. и правят ли това на 
практика? Законът изисква ли провеждането на открити за 
обществеността заседания/производства и осъществяват ли 
се те на практика?

От районните съдилища се изисква да предоставят на гражданите 
навременна информация и те правят това на практика. Законът изисква 
провеждането на открити за обществеността заседания/производства 
и такива се осъществяват на практика.

От районните съдилища се изисква да предоставят на гражданите 
навременна информация, но те предоставят само част от изискваната 
информация и/или не предоставят тази информация навременно. 
Законът изисква провеждането на открити за обществеността 
заседания/производства, но такива се осъществяват понякога или 
рядко.

От районните съдилища не се изисква да предоставят на гражданите 
никаква информация и законът не изисква провеждането на открити 
за обществеността заседания/производства.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  Законодателство, политики, 
интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   5.4
Показател Борба с корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местните съдилища участват активно в борбата 
с корупцията?

Местните съдилища имат ли юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво? В местните съдилища 
има ли заведени дела, свързани с корупция, които да са 
сметнати за недопустими на практика? 

Местните съдилища имат пълна юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво, и прилагат това в практиката 
си.

Местните съдилища имат пълна юрисдикция да разглеждат дела, 
свързани с корупцията на местно ниво, и прилагат това в практиката 
си.

Местните съдилища нямат юрисдикция да разглеждат дела, свързани 
с корупцията на местно ниво.



Показател Почтеност на съдиите

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на съдиите?

Има ли обхватни правила и кодекси за поведение за 
съдиите (правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, оповестяване на имуществото, ограничения 
след напускане на длъжността)? Те прилагат ли се на 
практика? Има ли скорошни примери за конфликти на 
интереси в районните съдилища?

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма скорошни примери за конфликти на интереси в 
районните съдилища. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един скорошен пример за конфликти 
на интереси в районните съдилища.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и има множество 
скорошни примери за конфликти на интереси в районните съдилища.

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на съдилищата

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен съдилищата носят отговорност за дейността 
си на практика?

От съдиите изисква ли се да мотивират решенията си и има 
ли механизъм за ефективно и навременно обжалване на 
съдебните решения на местно ниво? Има ли независими 
органи, които разглеждат оплаквания и/или обвинения 
в корупция срещу местни съдии и ефективни ли са те на 
практика?

От съдиите се изисква да мотивират решенията си и има механизъм за 
ефективно и навременно обжалване на съдебните решения на местно 
ниво. Има независим и ефективен орган, който разглежда оплаквания 
и/или обвинения в корупция срещу съдиите.

От съдиите се изисква да мотивират решенията си, но на практика не 
винаги го правят, а механизмът за обжалване на съдебните решения 
като цяло е неефективен на практика. Има орган, който разглежда 
оплаквания и/или обвинения в корупция срещу местни съдии, но той е 
неефективен като цяло.

От съдиите не се изисква да мотивират решенията си и няма 
механизъм за обжалване на съдебните решения на местно ниво. Няма 
орган, който разглежда оплаквания и/или обвинения в корупция срещу 
местни съдии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   5.5



Показател Почтеност на съдиите

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на съдиите?

Има ли обхватни правила и кодекси за поведение за 
съдиите (правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, оповестяване на имуществото, ограничения 
след напускане на длъжността)? Те прилагат ли се на 
практика? Има ли скорошни примери за конфликти на 
интереси в районните съдилища?

Всички горепосочени правила и кодекси съществуват и се прилагат 
ефективно, като няма скорошни примери за конфликти на интереси в 
районните съдилища. 

Само някои от горепосочените правила и кодекси съществуват и се 
прилагат частично и/или има поне един скорошен пример за конфликти 
на интереси в районните съдилища.

Горепосочените правила и кодекси не съществуват и има множество 
скорошни примери за конфликти на интереси в районните съдилища.

Измерение ПОЧТЕНОСТ
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

РАЙОННИ СЪДИЛИЩА

Източници на информация  Законодателство, политики, 
документи, интервюта 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   5.6
Показател Отчетност на съдилищата

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен съдилищата носят отговорност за дейността 
си на практика?

От съдиите изисква ли се да мотивират решенията си и има 
ли механизъм за ефективно и навременно обжалване на 
съдебните решения на местно ниво? Има ли независими 
органи, които разглеждат оплаквания и/или обвинения 
в корупция срещу местни съдии и ефективни ли са те на 
практика?

От съдиите се изисква да мотивират решенията си и има механизъм за 
ефективно и навременно обжалване на съдебните решения на местно 
ниво. Има независим и ефективен орган, който разглежда оплаквания 
и/или обвинения в корупция срещу съдиите.

От съдиите се изисква да мотивират решенията си, но на практика не 
винаги го правят, а механизмът за обжалване на съдебните решения 
като цяло е неефективен на практика. Има орган, който разглежда 
оплаквания и/или обвинения в корупция срещу местни съдии, но той е 
неефективен като цяло.

От съдиите не се изисква да мотивират решенията си и няма 
механизъм за обжалване на съдебните решения на местно ниво. Няма 
орган, който разглежда оплаквания и/или обвинения в корупция срещу 
местни съдии.



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво е необременена от 
неправомерна намеса?

В каква степен назначенията в полицията на местно ниво 
се правят въз основа на ясни професионални критерии? В 
каква степен полицията на местно ниво може да изпълнява 
задълженията си без да е обременена от политическа намеса?

Има ясни правила за набиране на служители въз основа на заслуги, 
които се прилагат ефективно на практика, и полицията на местно ниво 
може да работи необременена от политически натиск.

От една страна, има правила за набиране на служители въз основа 
на заслуги, но от друга, има някои примери за облагодетелстване на 
членове на семейството/фаворизиране и/или намеса от политически 
фактори, но те не са широко разпространени или сериозни. 

Няма такива правни разпоредби и набирането на служители въз основа 
на облагодетелстване на членове на семейството/фаворизиране и/или 
политическата намеса са широко разпространени.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво разполага с 
адекватни финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, 
за да работи ефективно на практика?

Конкурентно ли е възнаграждението на полицията на местно 
ниво? Има ли адекватно оборудване?

Полицията на местно ниво разполага с адекватни ресурси, за да 
изпълнява ефективно задълженията си.

Полицията на местно ниво разполага с човешки ресурси, но недостигът 
на финансови и инфраструктурни ресурси възпрепятства постигането 
на максимална ефективност.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
полицията на местно ниво са минимални и напълно недостатъчни, за 
да може тя ефективно да изпълнява задълженията си.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  
Политики, документи, наблюдения, 
интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   6.1



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво е необременена от 
неправомерна намеса?

В каква степен назначенията в полицията на местно ниво 
се правят въз основа на ясни професионални критерии? В 
каква степен полицията на местно ниво може да изпълнява 
задълженията си без да е обременена от политическа намеса?

Има ясни правила за набиране на служители въз основа на заслуги, 
които се прилагат ефективно на практика, и полицията на местно ниво 
може да работи необременена от политически натиск.

От една страна, има правила за набиране на служители въз основа 
на заслуги, но от друга, има някои примери за облагодетелстване на 
членове на семейството/фаворизиране и/или намеса от политически 
фактори, но те не са широко разпространени или сериозни. 

Няма такива правни разпоредби и набирането на служители въз основа 
на облагодетелстване на членове на семейството/фаворизиране и/или 
политическата намеса са широко разпространени.

Измерение КАПАЦИТЕТ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  Политики, документи, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

59

 Номер на показател   6.2
Показател Адекватни ресурси

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво разполага с 
адекватни финансови, инфраструктурни и човешки ресурси, 
за да работи ефективно на практика?

Конкурентно ли е възнаграждението на полицията на местно 
ниво? Има ли адекватно оборудване?

Полицията на местно ниво разполага с адекватни ресурси, за да 
изпълнява ефективно задълженията си.

Полицията на местно ниво разполага с човешки ресурси, но недостигът 
на финансови и инфраструктурни ресурси възпрепятства постигането 
на максимална ефективност.

Наличните финансови, инфраструктурни и човешки ресурси на 
полицията на местно ниво са минимални и напълно недостатъчни, за 
да може тя ефективно да изпълнява задълженията си.



Показател Прозрачност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в работата на полицията на 
местно ниво?

В каква степен има разпоредби, които гарантират, че 
гражданите може да имат достъп до актуална информация 
за функциите и дейността на полицията на местно ниво 
(правомощия, стратегии, преписки, решения, имущество 
на високопоставени ръководители в полицията и т.н.)? 
Изискваната информация на разположение ли е, обхватна, 
актуална и лесно достъпна ли е? Могат ли гражданите на 
практика да изискат информация? Молбите бавят ли се? 

Налице са обхватни разпоредби, които дават възможност на гражданите 
да получават информация за организацията и функционирането на 
полицията на местно ниво и те се прилагат ефективно на практика.

От една страна, съществуват някои закони/разпоредби, но от друга, те 
не обхващат всички аспекти, свързани с прозрачността на полицията 
на местно ниво и/или разпоредбите не винаги се прилагат.

Няма разпоредби, които дават възможност на гражданите да получават 
информация за организацията и функционирането на полицията на 
местно ниво и е изключително трудно или невъзможно да има достъп 
до такава информация на практика.

Измерение РОЛЯ

Показател Разследване на корупция

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната полиция участва активно в 
разследването на корупция?

В каква степен полицията на местно ниво има правомощия/
възложено й е да установява и разследва случаи на корупция? 
Ако е така, адекватни ли са тези правомощия (напр. заповеди за 
обиск, задържане, достъп до лична информация)? Полицията 
на местно ниво разследва ли случаи на корупция на практика? 

Полицията на местно ниво има пълни правомощия да установява и 
разследва случаи на корупция и на практика прави това проактивно.

От една страна, полицията на местно ниво има известни правомощия 
да установява и разследва случаи на корупция, но от друга, работата 
й е предимно в отговор на случващото се, насочена е към малък брой 
случаи и рядко води до повдигане на обвинения и осъдителни присъди.

Полицията на местно ниво няма правомощия да установява и разследва 
случаи на корупция и/или на практика не го прави.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   6.3



Показател Прозрачност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има прозрачност в работата на полицията на 
местно ниво?

В каква степен има разпоредби, които гарантират, че 
гражданите може да имат достъп до актуална информация 
за функциите и дейността на полицията на местно ниво 
(правомощия, стратегии, преписки, решения, имущество 
на високопоставени ръководители в полицията и т.н.)? 
Изискваната информация на разположение ли е, обхватна, 
актуална и лесно достъпна ли е? Могат ли гражданите на 
практика да изискат информация? Молбите бавят ли се? 

Налице са обхватни разпоредби, които дават възможност на гражданите 
да получават информация за организацията и функционирането на 
полицията на местно ниво и те се прилагат ефективно на практика.

От една страна, съществуват някои закони/разпоредби, но от друга, те 
не обхващат всички аспекти, свързани с прозрачността на полицията 
на местно ниво и/или разпоредбите не винаги се прилагат.

Няма разпоредби, които дават възможност на гражданите да получават 
информация за организацията и функционирането на полицията на 
местно ниво и е изключително трудно или невъзможно да има достъп 
до такава информация на практика.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  Законодателство, политики, 
интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   6.4
Показател Разследване на корупция

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местната полиция участва активно в 
разследването на корупция?

В каква степен полицията на местно ниво има правомощия/
възложено й е да установява и разследва случаи на корупция? 
Ако е така, адекватни ли са тези правомощия (напр. заповеди за 
обиск, задържане, достъп до лична информация)? Полицията 
на местно ниво разследва ли случаи на корупция на практика? 

Полицията на местно ниво има пълни правомощия да установява и 
разследва случаи на корупция и на практика прави това проактивно.

От една страна, полицията на местно ниво има известни правомощия 
да установява и разследва случаи на корупция, но от друга, работата 
й е предимно в отговор на случващото се, насочена е към малък брой 
случаи и рядко води до повдигане на обвинения и осъдителни присъди.

Полицията на местно ниво няма правомощия да установява и разследва 
случаи на корупция и/или на практика не го прави.



Показател Почтеност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на полицията на 
местно ниво?

Има ли разпоредби, които да гарантират почтеността 
на полицията на местно ниво (например кодекси за 
поведение, правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, ограничения след напускане на длъжността, 
обучение по въпроси, свързани с почтеността и т.н.)? 
Съществуващите правила прилагат ли се ефективно, има 
ли проактивно разглеждане на твърдения за неправомерно 
поведение и санкциониране на провинилите се на практика? 

Има обхватни разпоредби и обхватен подход за гарантиране на 
почтеността на служителите на полицията на местно ниво.

От една страна, има редица закони/разпоредби, но от друга, те не 
обхващат всички аспекти, свързани с почтеността, като има частичен 
и реактивен подход за гарантиране на почтеността на служителите на 
полицията на местно ниво.

Няма разпоредби и напълно липсват действия, чиято цел е да 
гарантират почтеността на служителите на правоприлагащите органи, 
така че провиненията остават като цяло несанкционирани.

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво носи отговорност за 
действията си на практика?

Има ли независим механизъм за подаване на оплаквания? 
Разследването и наказателното преследване на корупцията в 
полицията осъществяват ли се независимо? Имат ли всички 
граждани на практика равен достъп до услугите на полицията 
на местно ниво?

Съществуващите разпоредби ефективно гарантират, че полицията на 
местно ниво се отчита и носи отговорност за дейността си, и услугите 
на полицията на местно ниво са еднакво достъпни на практика за 
всички граждани.

От една страна, от полицията на местно ниво се изисква да се 
отчита и да носи отговорност за някои свои действия, но от друга, 
съществуващите разпоредби са ефективни/прилагани на практика. На 
практика достъпът до услугите на полицията зависи в известна степен 
от определени фактори (например семейни връзки, етнос, религия). 

Няма разпоредби или съществуващите разпоредби не се прилагат 
изобщо и/или има широко разпространена дискриминация по 
отношение на достъпа до услугите на полицията на практика. О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  
Законодателство, политики, 
интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

62

 Номер на показател   6.5



Показател Почтеност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на полицията на 
местно ниво?

Има ли разпоредби, които да гарантират почтеността 
на полицията на местно ниво (например кодекси за 
поведение, правила за конфликти на интереси, подаръци и 
гостоприемност, ограничения след напускане на длъжността, 
обучение по въпроси, свързани с почтеността и т.н.)? 
Съществуващите правила прилагат ли се ефективно, има 
ли проактивно разглеждане на твърдения за неправомерно 
поведение и санкциониране на провинилите се на практика? 

Има обхватни разпоредби и обхватен подход за гарантиране на 
почтеността на служителите на полицията на местно ниво.

От една страна, има редица закони/разпоредби, но от друга, те не 
обхващат всички аспекти, свързани с почтеността, като има частичен 
и реактивен подход за гарантиране на почтеността на служителите на 
полицията на местно ниво.

Няма разпоредби и напълно липсват действия, чиято цел е да 
гарантират почтеността на служителите на правоприлагащите органи, 
така че провиненията остават като цяло несанкционирани.

Измерение ПОЧТЕНОСТ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕСТНИ ОРГАНИ НА ПОЛИЦИЯТА

Източници на информация  Законодателство, политики, 
документи, интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   6.6
Показател Отчетност на полицията на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен полицията на местно ниво носи отговорност за 
действията си на практика?

Има ли независим механизъм за подаване на оплаквания? 
Разследването и наказателното преследване на корупцията в 
полицията осъществяват ли се независимо? Имат ли всички 
граждани на практика равен достъп до услугите на полицията 
на местно ниво?

Съществуващите разпоредби ефективно гарантират, че полицията на 
местно ниво се отчита и носи отговорност за дейността си, и услугите 
на полицията на местно ниво са еднакво достъпни на практика за 
всички граждани.

От една страна, от полицията на местно ниво се изисква да се 
отчита и да носи отговорност за някои свои действия, но от друга, 
съществуващите разпоредби са ефективни/прилагани на практика. На 
практика достъпът до услугите на полицията зависи в известна степен 
от определени фактори (например семейни връзки, етнос, религия). 

Няма разпоредби или съществуващите разпоредби не се прилагат 
изобщо и/или има широко разпространена дискриминация по 
отношение на достъпа до услугите на полицията на практика. 



Показател Участие и подкрепа за местните антикорупционни 
политики

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местният бизнес сектор участва 
активно в инициативите на местните власти в сферата 
на противодействието на корупцията? Има ли случаи 
представители на местния бизнес публично да призовават 
за активност на местните власти в борбата с корупцията? Да 
предлагат конкретни мерки и решения? 

Антикорупционните политики и инициативи са ключов елемент от 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт.

Като цяло антикорупционните политики и инициативи присъстват в 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт, но 
не са приоритетни. В редки случаи представители на местния бизнес 
публично са призовавали за активност на местните власти в борбата 
с корупцията.

Антикорупционните политики и инициативи не са част от 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост на местния бизнес от неправомерни 
външни въздействия

Въпрос(и) по 
показателя

Има ли случаи на злоупотреба с власт от страна на органите на 
местната власт по отношение на частния сектор? Злоупотреба 
със служебни функции с цел достъп до ресурси на частния 
сектор? Неправомерно влияние върху икономиката, което 
подкопава върховенството на правото? До каква степен 
бизнесът има възможност лесно да подаде жалба или да 
заведе дело срещу неправомерни действия на органите на 
местната власт? Каква е структурата на собствеността на 
местния бизнес? До каква степен се контролира от държавата, 
местните власти и /или от олигархични интереси?

Не са налице неправомерни въздействия върху работата на местния 
бизнес.

Местната власт и/или други външни актьори понякога оказват 
въздействие върху работата на местния бизнес. Тези случаи на 
намеса обикновено не са драстични и нямат значими последствия за 
поведението на бизнес организациите. 

Местната власт и/или други външни актьори оказват регулярно и силно 
въздействие върху работата на местния бизнес

О
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Е
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  
Интервюта, наблюдения, медиен 
мониторинг

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

64

 Номер на показател   7.1



Показател Участие и подкрепа за местните антикорупционни 
политики

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен местният бизнес сектор участва 
активно в инициативите на местните власти в сферата 
на противодействието на корупцията? Има ли случаи 
представители на местния бизнес публично да призовават 
за активност на местните власти в борбата с корупцията? Да 
предлагат конкретни мерки и решения? 

Антикорупционните политики и инициативи са ключов елемент от 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт.

Като цяло антикорупционните политики и инициативи присъстват в 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт, но 
не са приоритетни. В редки случаи представители на местния бизнес 
публично са призовавали за активност на местните власти в борбата 
с корупцията.

Антикорупционните политики и инициативи не са част от 
сътрудничеството на местния бизнес с органите на местната власт.

Измерение РОЛЯ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  Политики, инициативи, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

65

 Номер на показател   7.2
Показател Независимост на местния бизнес от неправомерни 

външни въздействия
Въпрос(и) по 
показателя

Има ли случаи на злоупотреба с власт от страна на органите на 
местната власт по отношение на частния сектор? Злоупотреба 
със служебни функции с цел достъп до ресурси на частния 
сектор? Неправомерно влияние върху икономиката, което 
подкопава върховенството на правото? До каква степен 
бизнесът има възможност лесно да подаде жалба или да 
заведе дело срещу неправомерни действия на органите на 
местната власт? Каква е структурата на собствеността на 
местния бизнес? До каква степен се контролира от държавата, 
местните власти и /или от олигархични интереси?

Не са налице неправомерни въздействия върху работата на местния 
бизнес.

Местната власт и/или други външни актьори понякога оказват 
въздействие върху работата на местния бизнес. Тези случаи на 
намеса обикновено не са драстични и нямат значими последствия за 
поведението на бизнес организациите. 

Местната власт и/или други външни актьори оказват регулярно и силно 
въздействие върху работата на местния бизнес



Показател Прозрачност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е прозрачен местният бизнес? Има ли 
обществеността достъп до информация за това какви фирми 
са регистрирани (управител, данни за контакт, годишни 
отчети)? Достъпна ли е информацията за структурата на 
собствеността? Отчитат ли се големите бизнес организации 
на местно ниво по въпросите на социалната отговорност 
и устойчивост? Каква информация разкриват местните 
компании във връзка с противодействието на корупцията? До 
каква степен тази информация е достъпна за обществеността?

Информацията за финансовите отчети и дейността на местните 
компании като цяло е публично достъпна. 

Макар местните компании да разкриват информация за своята дейност, 
тя обикновено е частична и/или неактуална. 

Местните компании не предоставят публично информация за своите 
финансови отчети и доклади за дейността. 

Измерение РОЛЯ

Показател Подпомагане на местното гражданско общество

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местният бизнес се ангажира с / подкрепя 
гражданското общество в усилията му за противодействие на 
корупцията?

Има ли примери за съвместни инициативи на бизнес и 
граждански организации за противодействие на корупцията? 
Има ли случаи, в които бизнесът предоставя финансова 
подкрепа на граждански инициативи за противодействие на 
корупцията?

Местният бизнес активно се ангажира в усилията на гражданското 
общество за противодействие на корупцията и му предоставя подкрепа. 

В отделни случаи местният бизнес сектор сътрудничи с гражданското 
общество по инициативи за анти-корупционни политики и реформи, 
но неговата роля като цяло е реактивна, символична и /или рядко 
предоставя финансова подкрепа за развитие на такива инициативи. 

Местният бизнес не се ангажира в усилията на гражданското общество 
за противодействие на корупцията и не му предоставя подкрепа.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  
Инициативи, политики, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

66

 Номер на показател   7.3



Показател Прозрачност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е прозрачен местният бизнес? Има ли 
обществеността достъп до информация за това какви фирми 
са регистрирани (управител, данни за контакт, годишни 
отчети)? Достъпна ли е информацията за структурата на 
собствеността? Отчитат ли се големите бизнес организации 
на местно ниво по въпросите на социалната отговорност 
и устойчивост? Каква информация разкриват местните 
компании във връзка с противодействието на корупцията? До 
каква степен тази информация е достъпна за обществеността?

Информацията за финансовите отчети и дейността на местните 
компании като цяло е публично достъпна. 

Макар местните компании да разкриват информация за своята дейност, 
тя обикновено е частична и/или неактуална. 

Местните компании не предоставят публично информация за своите 
финансови отчети и доклади за дейността. 

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

67

 Номер на показател   7.4
Показател Подпомагане на местното гражданско общество

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местният бизнес се ангажира с / подкрепя 
гражданското общество в усилията му за противодействие на 
корупцията?

Има ли примери за съвместни инициативи на бизнес и 
граждански организации за противодействие на корупцията? 
Има ли случаи, в които бизнесът предоставя финансова 
подкрепа на граждански инициативи за противодействие на 
корупцията?

Местният бизнес активно се ангажира в усилията на гражданското 
общество за противодействие на корупцията и му предоставя подкрепа. 

В отделни случаи местният бизнес сектор сътрудничи с гражданското 
общество по инициативи за анти-корупционни политики и реформи, 
но неговата роля като цяло е реактивна, символична и /или рядко 
предоставя финансова подкрепа за развитие на такива инициативи. 

Местният бизнес не се ангажира в усилията на гражданското общество 
за противодействие на корупцията и не му предоставя подкрепа.



Показател Почтеност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е гарантирана на практика почтеността 
на работещите в местния бизнес сектор? Съществуват 
ли кодекси за поведение? Прилагат ли се те ефективно? 
Често срещана практика ли е подкупът? Защитени ли са 
ефективно лицата, сигнализиращи за корупция? Подписали 
ли са повечето от местните компании Пактове за почтеност? 
Налице ли е загриженост от страна на местния бизнес сектор 
по въпросите на бизнес етиката и почтеността? Провеждат 
ли местните компании обучения на своите служители по 
въпросите на бизнес етиката?

Като цяло местният бизнес прилага комплексен подход за гарантиране 
на почтеност на служителите в местните компании, налице са ефективни 
механизми за прилагане на съществуващите разпоредби, проактивно 
разследване на случаи на нарушения, санкциониране на нарушенията 
и злоупотребите, както и редовни обучения на персонала по въпросите 
на бизнес етиката.

Като цяло местният бизнес прилага частичен и реактивен подход 
за гарантиране на почтеност на своите служителите, който включва 
само някои от необходимите елементи: механизми за прилагане на 
съществуващите разпоредби, разследване на случаи на нарушения, 
санкциониране на нарушенията и злоупотребите, както и редовни 
обучения на персонала по въпросите на бизнес етиката.

Като цяло липсват действия от страна на бизнеса на местно ниво за 
гарантиране на почтеност на служителите в местните компании, а 
нарушенията и злоупотребите обикновено остават безнаказани. 

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

Налице ли е ефективно корпоративно управление във 
фирмите на местно ниво? Прилагат ли се разпоредбите за 
корпоративно управление на практика? Ефективни ли са 
надзорните органи?

Ръководството на местните компании ефективно носи отговорност и се 
отчита пред управителен съвет и акционери. Спазват се разпоредбите 
за корпоративно управление.

Като цяло, инвеститорите и управителните съвети са само частично 
ефективни в упражняването на контрол върху решенията на фирменото 
ръководство. Нарушенията на разпоредбите за корпоративно 
управление не са рядкост. 

Ръководството на местните компании на практика не носи отговорност 
и не се отчита пред управителен съвет, акционери и инвеститори.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

68

 Номер на показател   7.5



Показател Почтеност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е гарантирана на практика почтеността 
на работещите в местния бизнес сектор? Съществуват 
ли кодекси за поведение? Прилагат ли се те ефективно? 
Често срещана практика ли е подкупът? Защитени ли са 
ефективно лицата, сигнализиращи за корупция? Подписали 
ли са повечето от местните компании Пактове за почтеност? 
Налице ли е загриженост от страна на местния бизнес сектор 
по въпросите на бизнес етиката и почтеността? Провеждат 
ли местните компании обучения на своите служители по 
въпросите на бизнес етиката?

Като цяло местният бизнес прилага комплексен подход за гарантиране 
на почтеност на служителите в местните компании, налице са ефективни 
механизми за прилагане на съществуващите разпоредби, проактивно 
разследване на случаи на нарушения, санкциониране на нарушенията 
и злоупотребите, както и редовни обучения на персонала по въпросите 
на бизнес етиката.

Като цяло местният бизнес прилага частичен и реактивен подход 
за гарантиране на почтеност на своите служителите, който включва 
само някои от необходимите елементи: механизми за прилагане на 
съществуващите разпоредби, разследване на случаи на нарушения, 
санкциониране на нарушенията и злоупотребите, както и редовни 
обучения на персонала по въпросите на бизнес етиката.

Като цяло липсват действия от страна на бизнеса на местно ниво за 
гарантиране на почтеност на служителите в местните компании, а 
нарушенията и злоупотребите обикновено остават безнаказани. 

Измерение ПОЧТЕНОСТ

О
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

БИЗНЕС

Източници на информация  Документи, интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   7.6
Показател Отчетност на местния бизнес

Въпрос(и) по 
показателя

Налице ли е ефективно корпоративно управление във 
фирмите на местно ниво? Прилагат ли се разпоредбите за 
корпоративно управление на практика? Ефективни ли са 
надзорните органи?

Ръководството на местните компании ефективно носи отговорност и се 
отчита пред управителен съвет и акционери. Спазват се разпоредбите 
за корпоративно управление.

Като цяло, инвеститорите и управителните съвети са само частично 
ефективни в упражняването на контрол върху решенията на фирменото 
ръководство. Нарушенията на разпоредбите за корпоративно 
управление не са рядкост. 

Ръководството на местните компании на практика не носи отговорност 
и не се отчита пред управителен съвет, акционери и инвеститори.



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните медии са независими от неправомерна 
намеса в тяхната работа? Колко разпространена е цензурата? 
Колко разпространена е автоцензурата? Могат ли журналистите да 
отстояват свободата си на изразяване без страх? До каква степен 
журналисти са ставали жертва на тормоз заради своята работа? Често 
срещано явление ли е сплашването на журналисти? Разследват ли се 
случаи на престъпления, които заплашват свободата на медиите? До 
каква степен местните медии определят своите приоритети според 
управлението на една или друга партия? Контролиран ли е достъпът 
до официални и неофициални медийни източници? Местните власти 
правят ли опити да оказват контрол върху местни медии посредством 
разпределение на рекламни бюджети или субсидии? Има ли примери 
за политическо влияние върху медиите? 

Медиите са свободни от неправомерни външни влияния. 

Местната власт и/или други външни фактори понякога се намесват в 
работата на медиите. Тези случаи на намеса обикновено не са драстични 
и нямат значими последствия за поведението на съответната медия.

Външни фактори, особено държавни/местни власти, оказват редовна 
и сериозна намеса в работата на медиите.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Капацитет на местните медии

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен са налице различни независими медии, 
представящи широк кръг от гледни точки?

Има ли разнообразие от медии на местно ниво (печатни, 
електронни, интернет)? Представят ли те целия политически 
спектър от гледни точки? Отразяват ли широк спектър от 
социални интереси и групи? Достъпни ли са за гражданите? 
Разполагат ли местните медии с достатъчно финансови 
ресурси, за да бъдат ефективни? Имат ли журналистите 
адекватна квалификация?

Съществува многообразие от местни медийни източници (като тип, 
идеология, собственост) и те отразяват целия политически и социален 
спектър от гледни точки. 

От една страна, съществува многообразие от местни медийни 
източници (като тип, идеология, собственост), но те не отразяват целия 
политически и социален спектър от гледни точки.

Медиите на местно ниво са монополизирани. Множество важни 
политически и граждански интереси не намират достъп в местните 
медии.О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  Наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

70

 Номер на показател   8.1



Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните медии са независими от неправомерна 
намеса в тяхната работа? Колко разпространена е цензурата? 
Колко разпространена е автоцензурата? Могат ли журналистите да 
отстояват свободата си на изразяване без страх? До каква степен 
журналисти са ставали жертва на тормоз заради своята работа? Често 
срещано явление ли е сплашването на журналисти? Разследват ли се 
случаи на престъпления, които заплашват свободата на медиите? До 
каква степен местните медии определят своите приоритети според 
управлението на една или друга партия? Контролиран ли е достъпът 
до официални и неофициални медийни източници? Местните власти 
правят ли опити да оказват контрол върху местни медии посредством 
разпределение на рекламни бюджети или субсидии? Има ли примери 
за политическо влияние върху медиите? 

Медиите са свободни от неправомерни външни влияния. 

Местната власт и/или други външни фактори понякога се намесват в 
работата на медиите. Тези случаи на намеса обикновено не са драстични 
и нямат значими последствия за поведението на съответната медия.

Външни фактори, особено държавни/местни власти, оказват редовна 
и сериозна намеса в работата на медиите.

Измерение КАПАЦИТЕТ
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

71

 Номер на показател   8.2
Показател Капацитет на местните медии

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен са налице различни независими медии, 
представящи широк кръг от гледни точки?

Има ли разнообразие от медии на местно ниво (печатни, 
електронни, интернет)? Представят ли те целия политически 
спектър от гледни точки? Отразяват ли широк спектър от 
социални интереси и групи? Достъпни ли са за гражданите? 
Разполагат ли местните медии с достатъчно финансови 
ресурси, за да бъдат ефективни? Имат ли журналистите 
адекватна квалификация?

Съществува многообразие от местни медийни източници (като тип, 
идеология, собственост) и те отразяват целия политически и социален 
спектър от гледни точки. 

От една страна, съществува многообразие от местни медийни 
източници (като тип, идеология, собственост), но те не отразяват целия 
политически и социален спектър от гледни точки.

Медиите на местно ниво са монополизирани. Множество важни 
политически и граждански интереси не намират достъп в местните 
медии.



Показател Информиране на местната общественост за 
корупцията и нейното въздействие

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните медии активно и успешно 
информират обществеността за корупцията и нейното 
въздействие? Има ли специализирани медийни програми, 
насочени към запознаване на широката публика с корупцията 
и начините за противодействие? Популярни ли са тези 
програми и рубрики? Успешни ли са? Получават ли те 
подкрепа от страна на местните власти/местния бизнес и 
общественост?

Като цяло местните медии активно и успешно информират 
обществеността за корупцията и нейното въздействие.

Макар че местните медии обръщат известно внимание на 
информирането на обществеността за корупцията и нейното 
въздействие, техните репортажи/статии често са непълни, пристрастни 
и/или с ниско качество.

Като цяло местните медии пренебрегват задачата си да информират 
обществеността за корупцията и нейното въздействие.

Измерение РОЛЯ

Показател Разследване и изобличаване на случаи на корупция

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен медиите активно и ефективно разследват и 
разкриват случаи на корупция?  Разследващата журналистика 
основна част ли е от работата на местните медии? Колко 
са разследващите журналисти (програми) на местно ниво? 
Има ли разследвани и разкрити от медиите значими случаи 
на корупция? Има ли специализирани медии, работещи 
изключително в сферата на разследващата журналистика?

Като цяло медиите активно и ефективно разследват и разкриват 
конкретни случаи на корупция.

Макар медиите донякъде активно да разследват и разкриват 
конкретни случаи на корупция, обикновено се касае за малък брой или 
незначителни случаи и рядко крайният резултат са ефективни присъди.

Като цяло разследването и разкриването на конкретни корупционни 
случаи е задача, пренебрегвана в работата на местните медии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  
Интервюта, наблюдения, медиен 
мониторинг

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   8.3



Показател Информиране на местната общественост за 
корупцията и нейното въздействие

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните медии активно и успешно 
информират обществеността за корупцията и нейното 
въздействие? Има ли специализирани медийни програми, 
насочени към запознаване на широката публика с корупцията 
и начините за противодействие? Популярни ли са тези 
програми и рубрики? Успешни ли са? Получават ли те 
подкрепа от страна на местните власти/местния бизнес и 
общественост?

Като цяло местните медии активно и успешно информират 
обществеността за корупцията и нейното въздействие.

Макар че местните медии обръщат известно внимание на 
информирането на обществеността за корупцията и нейното 
въздействие, техните репортажи/статии често са непълни, пристрастни 
и/или с ниско качество.

Като цяло местните медии пренебрегват задачата си да информират 
обществеността за корупцията и нейното въздействие.

Измерение РОЛЯ
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  Интервюта, наблюдения, медиен 
мониторинг

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   8.4
Показател Разследване и изобличаване на случаи на корупция

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен медиите активно и ефективно разследват и 
разкриват случаи на корупция?  Разследващата журналистика 
основна част ли е от работата на местните медии? Колко 
са разследващите журналисти (програми) на местно ниво? 
Има ли разследвани и разкрити от медиите значими случаи 
на корупция? Има ли специализирани медии, работещи 
изключително в сферата на разследващата журналистика?

Като цяло медиите активно и ефективно разследват и разкриват 
конкретни случаи на корупция.

Макар медиите донякъде активно да разследват и разкриват 
конкретни случаи на корупция, обикновено се касае за малък брой или 
незначителни случаи и рядко крайният резултат са ефективни присъди.

Като цяло разследването и разкриването на конкретни корупционни 
случаи е задача, пренебрегвана в работата на местните медии.



Показател Отчетност на медиите на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице отчетност на местните медии на 
практика?

Ефективен ли е регулаторният надзор и надзорът на 
професионалните сдружения спрямо медиите на местно 
ниво? Предоставят ли местните медии редовно право на 
отговор без да е необходима външна намеса? Използват ли 
се и ефективни ли са публичните форуми, поддържани от 
местните медии, като източник на обратна връзка и оценка 
от обществеността? Коригират ли медиите адекватно и 
навременно погрешно оповестена информация?

Като цяло, медиите на местно ниво носят отговорност за своята 
дейност пред заинтересованите страни. Налице са механизми за 
отчетност в сектора, които функционират ефективно. 

Макар някои медии да са установили ефективни механизми за 
отчетност, като цяло липсва система за отчетност в медийния сектор 
на местно ниво.

Като цяло, медиите на местно ниво не носят отговорност за своята 
дейност пред заинтересованите страни.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ

Показател Прозрачност на местните медии

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице прозрачност на местните медии? 

Местните печатни и електронни медии разкриват ли 
информация за собствеността си? Публично достъпна 
ли е информацията за кадровата, информационната и 
редакционната политика на местните медии?

Като цяло местните медии предоставят изчерпателна и достъпна 
информация за своята дейност.

Макар местните медии обикновено да предоставят информация за 
своята дейност, тя често е непълна и/или неактуална. 

Като цяло местните медии не предоставят адекватна информация за 
своята дейност.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   8.5



Показател Отчетност на медиите на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице отчетност на местните медии на 
практика?

Ефективен ли е регулаторният надзор и надзорът на 
професионалните сдружения спрямо медиите на местно 
ниво? Предоставят ли местните медии редовно право на 
отговор без да е необходима външна намеса? Използват ли 
се и ефективни ли са публичните форуми, поддържани от 
местните медии, като източник на обратна връзка и оценка 
от обществеността? Коригират ли медиите адекватно и 
навременно погрешно оповестена информация?

Като цяло, медиите на местно ниво носят отговорност за своята 
дейност пред заинтересованите страни. Налице са механизми за 
отчетност в сектора, които функционират ефективно. 

Макар някои медии да са установили ефективни механизми за 
отчетност, като цяло липсва система за отчетност в медийния сектор 
на местно ниво.

Като цяло, медиите на местно ниво не носят отговорност за своята 
дейност пред заинтересованите страни.

Измерение ОТЧЕТНОСТ
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   8.6
Показател Прозрачност на местните медии

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице прозрачност на местните медии? 

Местните печатни и електронни медии разкриват ли 
информация за собствеността си? Публично достъпна 
ли е информацията за кадровата, информационната и 
редакционната политика на местните медии?

Като цяло местните медии предоставят изчерпателна и достъпна 
информация за своята дейност.

Макар местните медии обикновено да предоставят информация за 
своята дейност, тя често е непълна и/или неактуална. 

Като цяло местните медии не предоставят адекватна информация за 
своята дейност.



Показател Капацитет на местните  граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации разполагат 
с адекватни финансови и човешки ресурси, за да функционират 
ефективно? Чести ли са случаите, в които граждански организации 
зависят само от един единствен грант/един донор? До каква 
степен местните граждански организации могат да разчитат 
на местни източници на финансиране? Като цяло съществуват 
ли разнообразни източници на финансиране? Разполагат ли 
местните граждански организации с широка база от членове и 
доброволци? До каква степен местните граждански организации 
могат да привлекат към екипа си опитни професионалисти? До 
каква степен финансовите постъпления от услуги, продукти, или 
наеми допълват приходите на гражданските организации?

Като цяло повечето граждански организации имат устойчива и 
разнообразна база на финансиране и подкрепа. 

Като цяло повечето граждански организации разполагат с определени 
ресурси. Същевременно някои дефицити водят до известна 
неефективност при осъществяването на техните задачи и/или 
застрашава тяхната устойчивост.

Като цяло  повечето граждански организации страдат от сериозен 
финансов и кадрови дефицит, който застрашава тяхното оцеляване.

Измерение ПОЧТЕНОСТ

Показател Почтеност на медиите на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на медиите на 
местно ниво?

До каква степен е  гарантирана почтеността на служителите 
на медиите на местно ниво? Спазват ли мнозинството от 
журналистите кодекс на поведение (установен от съответната 
медия или от професионално сдружение)? Предоставя ли се 
на журналистите независимо обучение по етика (например 
от професионални сдружения, академични институции и 
др.)? Получават ли журналистите защита от професионална 
асоциация? Разчитат ли журналистите на множество и 
разнообразни канали и източници? 

Налице е цялостен подход спрямо гарантирането на почтеност на 
служителите в медиите, който включва ефективни механизми за 
прилагане на съществуващите разпоредби, проактивно разследване 
на случаи на нарушения, санкциониране на нарушенията, както и 
редовни обучения на персонала по въпросите на етиката.

Като цяло, местните медии прилагат частичен и реактивен подход 
за гарантиране на почтеност на своите служители, който включва 
само някои от необходимите елементи: механизми за прилагане на 
съществуващите разпоредби, разследване на случаи на нарушения, 
санкциониране на нарушенията, както и редовни обучения на 
персонала по въпросите на етиката.

Като цяло липсват действия от страна на медиите на местно ниво 
за гарантиране на почтеност на техните служители, а нарушенията 
обикновено остават безнаказани. О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

МЕДИИ

Източници на информация  
Документи, интервюта, 
наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

76

 Номер на показател   8.7



Показател Капацитет на местните  граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации разполагат 
с адекватни финансови и човешки ресурси, за да функционират 
ефективно? Чести ли са случаите, в които граждански организации 
зависят само от един единствен грант/един донор? До каква 
степен местните граждански организации могат да разчитат 
на местни източници на финансиране? Като цяло съществуват 
ли разнообразни източници на финансиране? Разполагат ли 
местните граждански организации с широка база от членове и 
доброволци? До каква степен местните граждански организации 
могат да привлекат към екипа си опитни професионалисти? До 
каква степен финансовите постъпления от услуги, продукти, или 
наеми допълват приходите на гражданските организации?

Като цяло повечето граждански организации имат устойчива и 
разнообразна база на финансиране и подкрепа. 

Като цяло повечето граждански организации разполагат с определени 
ресурси. Същевременно някои дефицити водят до известна 
неефективност при осъществяването на техните задачи и/или 
застрашава тяхната устойчивост.

Като цяло  повечето граждански организации страдат от сериозен 
финансов и кадрови дефицит, който застрашава тяхното оцеляване.

Измерение КАПАЦИТЕТ

О
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Наблюдения, интервюта

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

77

 Номер на показател   9.1
Показател Почтеност на медиите на местно ниво

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен е гарантирана почтеността на медиите на 
местно ниво?

До каква степен е  гарантирана почтеността на служителите 
на медиите на местно ниво? Спазват ли мнозинството от 
журналистите кодекс на поведение (установен от съответната 
медия или от професионално сдружение)? Предоставя ли се 
на журналистите независимо обучение по етика (например 
от професионални сдружения, академични институции и 
др.)? Получават ли журналистите защита от професионална 
асоциация? Разчитат ли журналистите на множество и 
разнообразни канали и източници? 

Налице е цялостен подход спрямо гарантирането на почтеност на 
служителите в медиите, който включва ефективни механизми за 
прилагане на съществуващите разпоредби, проактивно разследване 
на случаи на нарушения, санкциониране на нарушенията, както и 
редовни обучения на персонала по въпросите на етиката.

Като цяло, местните медии прилагат частичен и реактивен подход 
за гарантиране на почтеност на своите служители, който включва 
само някои от необходимите елементи: механизми за прилагане на 
съществуващите разпоредби, разследване на случаи на нарушения, 
санкциониране на нарушенията, както и редовни обучения на 
персонала по въпросите на етиката.

Като цяло липсват действия от страна на медиите на местно ниво 
за гарантиране на почтеност на техните служители, а нарушенията 
обикновено остават безнаказани. 



Показател Да изисква отчетност на управлението

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации са 
активни и успешни във функцията си да изискват отчетност на 
управлението?

До каква степен е развита функцията на местните граждански 
организации да бъдат „куче пазач“? Има ли конкретни 
примери на значими и успешни инициативи в тази област? До 
каква степен са налице застъпнически кампании на местните 
граждански организации по отношение на противодействието 
на корупцията? Често ли местните власти предприемат 
положителни действия в резултат от застъпничество на 
местните граждански организации?

Като цяло местните граждански организации са активни и успешни във 
функцията си да изискват отчетност на управлението.

Макар местните граждански организации донякъде активно да 
изискват отчетност на управлението, ефективността на техните 
действия е ограничена (например поради ограничени компетенции/
ресурси). 

Като цяло местните граждански организации не са активни и успешни 
във функцията си да изискват отчетност на управлението.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен гражданското общество може да съществува и 
функционира без неправомерна външна намеса? 
Доколко граждански организации могат да функционират без 
неправомерна намеса от страна на местните власти? Има ли случаи 
на злоупотреби с граждански организации с цел прокарване на 
интересите на местните власти? Има ли случаи на сплашвания от 
страна на местни власти, заплахи или атаки срещу представители 
на граждански организации? Има ли случаи на задържания или 
арести на представители на граждански организации заради 
тяхната дейност? В случаи на атаки срещу представители на 
граждански организации, държавните органи обикновено 
провеждат ли адекватно и безпристрастно разследване?

Гражданските организации функционират свободно и са обект само 
на законосъобразен и адекватен надзор, свързан с ясни и легитимни 
обществени интереси.

Местните власти и/или други външни актьори понякога упражняват 
намеса в дейността на местните граждански организации. Обикновено 
тези случаи не са драстични и нямат съществено влияние върху 
работата на гражданските организации.

Местните власти и/или други външни актьори упражняват редовна и 
тежка намеса в дейността на местните граждански организации. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   9.2



Показател Да изисква отчетност на управлението

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации са 
активни и успешни във функцията си да изискват отчетност на 
управлението?

До каква степен е развита функцията на местните граждански 
организации да бъдат „куче пазач“? Има ли конкретни 
примери на значими и успешни инициативи в тази област? До 
каква степен са налице застъпнически кампании на местните 
граждански организации по отношение на противодействието 
на корупцията? Често ли местните власти предприемат 
положителни действия в резултат от застъпничество на 
местните граждански организации?

Като цяло местните граждански организации са активни и успешни във 
функцията си да изискват отчетност на управлението.

Макар местните граждански организации донякъде активно да 
изискват отчетност на управлението, ефективността на техните 
действия е ограничена (например поради ограничени компетенции/
ресурси). 

Като цяло местните граждански организации не са активни и успешни 
във функцията си да изискват отчетност на управлението.

Измерение РОЛЯ
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

79

 Номер на показател   9.3
Показател Независимост

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен гражданското общество може да съществува и 
функционира без неправомерна външна намеса? 
Доколко граждански организации могат да функционират без 
неправомерна намеса от страна на местните власти? Има ли случаи 
на злоупотреби с граждански организации с цел прокарване на 
интересите на местните власти? Има ли случаи на сплашвания от 
страна на местни власти, заплахи или атаки срещу представители 
на граждански организации? Има ли случаи на задържания или 
арести на представители на граждански организации заради 
тяхната дейност? В случаи на атаки срещу представители на 
граждански организации, държавните органи обикновено 
провеждат ли адекватно и безпристрастно разследване?

Гражданските организации функционират свободно и са обект само 
на законосъобразен и адекватен надзор, свързан с ясни и легитимни 
обществени интереси.

Местните власти и/или други външни актьори понякога упражняват 
намеса в дейността на местните граждански организации. Обикновено 
тези случаи не са драстични и нямат съществено влияние върху 
работата на гражданските организации.

Местните власти и/или други външни актьори упражняват редовна и 
тежка намеса в дейността на местните граждански организации. 



Показател Прозрачност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице прозрачност на местните 
граждански организации?

Публикуват ли местните граждански организации годишните 
си отчети? Публични ли са финансовите им отчети? 
Публична ли е информацията за състава на управителните 
им съвети?

Като цяло местните граждански организации предоставят адекватна 
публична информация за дейността си.

Макар местните граждански организации да предоставят публична 
информация за дейността си, тя често е непълна и/или неактуална.

Като цяло местните граждански организации не предоставят адекватна 
публична информация за дейността си.

Измерение РОЛЯ

Показател Антикорупционни политики и реформи

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации работят 
активно и успешно по антикорупционни политики и реформи?

В каква степен местните граждански организации се 
включват в дебати по въпроси, свързани с антикорупционната 
реформа? Доколко местните граждански организации се 
стремят да инициират такива реформи?

Като цяло местните граждански организации работят активно и 
успешно по антикорупционни политики и реформи.

Макар местните граждански организации да си сътрудничат с други 
заинтересовани страни по инициативи за антикорупционна реформа, 
тяхната роля обикновено е реактивна и тези инициативи не получават 
особена значимост или подкрепа. 

Като цяло местните граждански организации не работят активно и 
успешно по антикорупционни политики и реформи.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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 Номер на показател   9.4



Показател Прозрачност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице прозрачност на местните 
граждански организации?

Публикуват ли местните граждански организации годишните 
си отчети? Публични ли са финансовите им отчети? 
Публична ли е информацията за състава на управителните 
им съвети?

Като цяло местните граждански организации предоставят адекватна 
публична информация за дейността си.

Макар местните граждански организации да предоставят публична 
информация за дейността си, тя често е непълна и/или неактуална.

Като цяло местните граждански организации не предоставят адекватна 
публична информация за дейността си.

Измерение ПРОЗРАЧНОСТ
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

81

 Номер на показател   9.5
Показател Антикорупционни политики и реформи

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен местните граждански организации работят 
активно и успешно по антикорупционни политики и реформи?

В каква степен местните граждански организации се 
включват в дебати по въпроси, свързани с антикорупционната 
реформа? Доколко местните граждански организации се 
стремят да инициират такива реформи?

Като цяло местните граждански организации работят активно и 
успешно по антикорупционни политики и реформи.

Макар местните граждански организации да си сътрудничат с други 
заинтересовани страни по инициативи за антикорупционна реформа, 
тяхната роля обикновено е реактивна и тези инициативи не получават 
особена значимост или подкрепа. 

Като цяло местните граждански организации не работят активно и 
успешно по антикорупционни политики и реформи.



Показател Почтеност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е гарантирана на практика почтеността на 
местните граждански организации?

Колко ефективни и приложими са съществуващите само-
регулаторни механизми? Имат ли местните граждански 
организации свои кодекси за поведение? Извършва 
ли се наблюдение и оценка на спазването на кодекс за 
поведение?

Налице е цялостен подход спрямо гарантирането на почтеност на 
служителите в местните граждански организации, който включва 
ефективни механизми за прилагане на съществуващите разпоредби, 
проактивно разследване на случаи на нарушения, санкциониране на 
нарушенията, както и редовни обучения на персонала по въпросите на 
етиката.

Като цяло местните граждански организации прилагат частичен и 
реактивен подход за гарантиране на почтеност на своите служителите, 
който включва само някои от необходимите елементи: механизми за 
прилагане на съществуващите разпоредби, разследване на случаи на 
нарушения, санкциониране на нарушенията, както и редовни обучения 
на персонала по въпросите на етиката.

Като цяло липсват действия от страна на местните граждански 
организации за гарантиране на почтеност на техните служителите, а 
нарушенията обикновено остават безнаказани.

Измерение ОТЧЕТНОСТ

Показател Отчетност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице отчетност на местните граждански 
организации пред местната общност? 

Като цяло, до каква степен управителните органи и/или 
членове на местните граждански организации оказват 
ефективен надзор  върху тяхната дейност?

Като цяло управителните органи и членове на местните граждански 
организации оказват ефективен надзор върху тяхната дейност.

Като цяло управителните органи и членове на местните граждански 
организации оказват частичен надзор върху тяхната дейност. 
Нарушенията на организационните правила от страна на ръководните 
служители на местните граждански организации не са рядкост.

Като цяло ръководните служители на местните граждански организации 
не носят отговорност за своите решения пред управителните органи и 
членове.О

Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

82

 Номер на показател   9.6



Показател Почтеност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е гарантирана на практика почтеността на 
местните граждански организации?

Колко ефективни и приложими са съществуващите само-
регулаторни механизми? Имат ли местните граждански 
организации свои кодекси за поведение? Извършва 
ли се наблюдение и оценка на спазването на кодекс за 
поведение?

Налице е цялостен подход спрямо гарантирането на почтеност на 
служителите в местните граждански организации, който включва 
ефективни механизми за прилагане на съществуващите разпоредби, 
проактивно разследване на случаи на нарушения, санкциониране на 
нарушенията, както и редовни обучения на персонала по въпросите на 
етиката.

Като цяло местните граждански организации прилагат частичен и 
реактивен подход за гарантиране на почтеност на своите служителите, 
който включва само някои от необходимите елементи: механизми за 
прилагане на съществуващите разпоредби, разследване на случаи на 
нарушения, санкциониране на нарушенията, както и редовни обучения 
на персонала по въпросите на етиката.

Като цяло липсват действия от страна на местните граждански 
организации за гарантиране на почтеност на техните служителите, а 
нарушенията обикновено остават безнаказани.

Измерение ПОЧТЕНОСТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

КЛЮЧОВИ ИНСТИТУЦИИ 

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 

Източници на информация  Документи, интервюта, наблюдения

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

83

 Номер на показател   9.7
Показател Отчетност на местните граждански организации

Въпрос(и) по 
показателя

До каква степен е налице отчетност на местните граждански 
организации пред местната общност? 

Като цяло, до каква степен управителните органи и/или 
членове на местните граждански организации оказват 
ефективен надзор  върху тяхната дейност?

Като цяло управителните органи и членове на местните граждански 
организации оказват ефективен надзор върху тяхната дейност.

Като цяло управителните органи и членове на местните граждански 
организации оказват частичен надзор върху тяхната дейност. 
Нарушенията на организационните правила от страна на ръководните 
служители на местните граждански организации не са рядкост.

Като цяло ръководните служители на местните граждански организации 
не носят отговорност за своите решения пред управителните органи и 
членове.



Показател Разследване на оплаквания

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко е ефективна процедурата за оплакване на практика?

Колко проста и ефективна е процедурата за подаване на 
оплаквания срещу служители на органите на местното 
самоуправление? В каква степен оплакванията се разглеждат 
задоволително на практика? 

Процедурата за подаване на оплаквания е проста и като цяло 
оплакванията се обработват своевременно и справедливо, а решенията 
се изпълняват ефективно.

Процедурата за подаване на оплаквания е усложнена в известен 
смисъл, оплакванията се обработват със забавяне или решенията 
невинаги са справедливи или реално изпълнени.

Няма процедура за подаване на оплаквания или оплакванията рядко 
се обработват своевременно или ефективно. 

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Достъп до механизъм за подаване на оплаквания

Въпрос(и) по 
показателя

Има ли независима процедура (например чрез омбудсман или 
сходна функция) за разглеждане на оплаквания и твърдения за 
несправедливо отношение, проявено от служители на органите 
на местното самоуправление?

Има независима процедура за подаване на оплаквания на местно ниво, 
установена специално за разглеждане на оплаквания и твърдения за 
несправедливо отношение, проявено от служители на органите на 
местното самоуправление.

Има независима процедура за подаване на оплаквания на национално 
ниво, която обхваща, но не се ограничава до разглеждане на оплаквания 
и твърдения за несправедливо отношение, проявено от служители на 
органите на местното самоуправление. На местно ниво няма такава 
процедура.

Няма независима процедура за подаване на оплаквания нито на 
национално, нито на местно ниво или процедурата за подаване на 
оплаквания на национално ниво не обхваща оплаквания и твърдения 
за несправедливо отношение, проявено от служители на органите на 
местното самоуправление.
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Е
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ 

Източници на информация  
ЗМСМА, специални закони, други 
нормативни документи 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

84

 Номер на показател   10.1



Показател Разследване на оплаквания

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко е ефективна процедурата за оплакване на практика?

Колко проста и ефективна е процедурата за подаване на 
оплаквания срещу служители на органите на местното 
самоуправление? В каква степен оплакванията се разглеждат 
задоволително на практика? 

Процедурата за подаване на оплаквания е проста и като цяло 
оплакванията се обработват своевременно и справедливо, а решенията 
се изпълняват ефективно.

Процедурата за подаване на оплаквания е усложнена в известен 
смисъл, оплакванията се обработват със забавяне или решенията 
невинаги са справедливи или реално изпълнени.

Няма процедура за подаване на оплаквания или оплакванията рядко 
се обработват своевременно или ефективно. 

Измерение ЕФЕКТИВНОСТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ

Източници на информация Законодателство, интервюта, други 
документи

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

85

 Номер на показател   10.2
Показател Достъп до механизъм за подаване на оплаквания

Въпрос(и) по 
показателя

Има ли независима процедура (например чрез омбудсман или 
сходна функция) за разглеждане на оплаквания и твърдения за 
несправедливо отношение, проявено от служители на органите 
на местното самоуправление?

Има независима процедура за подаване на оплаквания на местно ниво, 
установена специално за разглеждане на оплаквания и твърдения за 
несправедливо отношение, проявено от служители на органите на 
местното самоуправление.

Има независима процедура за подаване на оплаквания на национално 
ниво, която обхваща, но не се ограничава до разглеждане на оплаквания 
и твърдения за несправедливо отношение, проявено от служители на 
органите на местното самоуправление. На местно ниво няма такава 
процедура.

Няма независима процедура за подаване на оплаквания нито на 
национално, нито на местно ниво или процедурата за подаване на 
оплаквания на национално ниво не обхваща оплаквания и твърдения 
за несправедливо отношение, проявено от служители на органите на 
местното самоуправление.



Показател Ефективност на одитите на органите на местното 
самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко са ефективни одитите на органите на местното 
самоуправление?

В каква степен органите на местното самоуправление 
предприемат действия въз основа на резултатите и 
препоръките от одити?

Органите на местното самоуправление винаги предприемат действия 
въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Органите на местното самоуправление понякога предприемат действия 
въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Органите на местното самоуправление рядко/никога не предприемат 
действия въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Разпоредби за одити в органите на местното самоуправление 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен одити се провеждат редовно в органите на 
местното самоуправление?

Има ли правила и предвидени средства за редовни одити 
на органите на местното самоуправление? В каква степен 
се провеждат годишни и навременни одити в органите на 
местното самоуправление, от обективни и квалифицирани 
одитори, като резултатите се оповестяват публично и/или са 
на разположение на гражданите? 

Има ясни правила за одити в органите на местното самоуправление и 
такива се провеждат ежегодно от обективни и квалифицирани одитори, 
като резултатите се оповестяват публично и/или са на разположение 
на гражданите.

Има ясни правила за одити в органите на местното самоуправление, 
но на практика одити не се провеждат редовно, одиторите нямат 
достатъчно капацитет и/или резултатите не се оповестяват публично.

Няма разпоредби за одити в органите на местното самоуправление и 
на практика одити се провеждат рядко или никога.
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А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ОДИТ

Източници на информация  
Законодателство, проверки на 
терен

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

86

 Номер на показател   11.1



Показател Ефективност на одитите на органите на местното 
самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко са ефективни одитите на органите на местното 
самоуправление?

В каква степен органите на местното самоуправление 
предприемат действия въз основа на резултатите и 
препоръките от одити?

Органите на местното самоуправление винаги предприемат действия 
въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Органите на местното самоуправление понякога предприемат действия 
въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Органите на местното самоуправление рядко/никога не предприемат 
действия въз основа на резултатите и препоръките от одити.

Измерение ЕФЕКТИВНОСТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ОДИТ

Източници на информация Интервюта, документи

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

87

 Номер на показател   11.2
Показател Разпоредби за одити в органите на местното самоуправление 

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен одити се провеждат редовно в органите на 
местното самоуправление?

Има ли правила и предвидени средства за редовни одити 
на органите на местното самоуправление? В каква степен 
се провеждат годишни и навременни одити в органите на 
местното самоуправление, от обективни и квалифицирани 
одитори, като резултатите се оповестяват публично и/или са 
на разположение на гражданите? 

Има ясни правила за одити в органите на местното самоуправление и 
такива се провеждат ежегодно от обективни и квалифицирани одитори, 
като резултатите се оповестяват публично и/или са на разположение 
на гражданите.

Има ясни правила за одити в органите на местното самоуправление, 
но на практика одити не се провеждат редовно, одиторите нямат 
достатъчно капацитет и/или резултатите не се оповестяват публично.

Няма разпоредби за одити в органите на местното самоуправление и 
на практика одити се провеждат рядко или никога.



Показател Капацитет за надзор над органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен централната власт следи за действията на 
органите на местното самоуправление?

Органи на централната власт могат ли да установяват и 
решават проблемите при нередности и провинения на 
органите на местното самоуправление? В каква степен те 
имат капацитет и правомощия да насърчават органите на 
местното самоуправление да предприемат реформи по 
въпроси, свързани с корупцията, както и да предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа? 

Органи на централната власт имат сериозен капацитет и правомощия 
да установяват и решават проблемите при провинения, да насърчават 
реформи и да предоставят обучение и техническа подкрепа на органите 
на местното самоуправление.

Органи на централната власт имат среден капацитет и правомощия 
да установяват и решават проблемите при провинения, да насърчават 
реформи и да предоставят обучение и техническа подкрепа на органите 
на местното самоуправление

Органи на централната власт имат малък или никакъв капацитет и 
правомощия да установяват и решават проблемите при провинения, 
да насърчават реформи и да предоставят обучение и техническа 
подкрепа на органите на местното самоуправление.

Измерение ЕФЕКТИВНОСТ

Показател Надзор на одита на органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективен надзор на одита на органите на 
местното самоуправление?

Има ли агенция на централната власт, която установява 
и разследва финансови провинения на представители на 
органите на местното самоуправление? Тя има ли достъп до 
всички документи, свързани с финансовото управление на 
местно ниво, има ли правомощия да изисква данни и т.н.? Тя 
проверява ли и ефективността на вътрешния одит в органите 
на местното самоуправление и предоставя ли техническа 
подкрепа в това отношение?

Централната власт има пълни правомощия и достъп да разследва 
финансови злоупотреби в органите на местното самоуправление 
и го прави на практика. Централната власт проверява също 
така ефективността на вътрешния одит в органите на местното 
самоуправление и предоставя техническа подкрепа.

Централната власт има известни правомощия и достъп да разследва 
финансови злоупотреби в органите на местното самоуправление, 
но не използва правомощията си проактивно. Централната власт не 
проверява редовно ефективността на вътрешния одит в органите 
на местното самоуправление и предоставя минимална техническа 
подкрепа.

Централната власт има малки правомощия или няма такива и разполага 
с ограничен достъп, за да разследва финансови злоупотреби в 
органите на местното самоуправление, като на практика го прави 
рядко или никога. Централната власт не проверява ефективността 
на вътрешния одит в органите на местното самоуправление и не 
предоставя техническа подкрепа.

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ОДИТ

Източници на информация  Интервюта, документи

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

88

 Номер на показател   11.3



Показател Капацитет за надзор над органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен централната власт следи за действията на 
органите на местното самоуправление?

Органи на централната власт могат ли да установяват и 
решават проблемите при нередности и провинения на 
органите на местното самоуправление? В каква степен те 
имат капацитет и правомощия да насърчават органите на 
местното самоуправление да предприемат реформи по 
въпроси, свързани с корупцията, както и да предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа? 

Органи на централната власт имат сериозен капацитет и правомощия 
да установяват и решават проблемите при провинения, да насърчават 
реформи и да предоставят обучение и техническа подкрепа на органите 
на местното самоуправление.

Органи на централната власт имат среден капацитет и правомощия 
да установяват и решават проблемите при провинения, да насърчават 
реформи и да предоставят обучение и техническа подкрепа на органите 
на местното самоуправление

Органи на централната власт имат малък или никакъв капацитет и 
правомощия да установяват и решават проблемите при провинения, 
да насърчават реформи и да предоставят обучение и техническа 
подкрепа на органите на местното самоуправление.

Измерение КАПАЦИТЕТ

О
Ц
Е
Н
К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

КОНТРОЛ НАД ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Източници на информация Закононодателство, политики

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

89

 Номер на показател   12.1
Показател Надзор на одита на органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има ефективен надзор на одита на органите на 
местното самоуправление?

Има ли агенция на централната власт, която установява 
и разследва финансови провинения на представители на 
органите на местното самоуправление? Тя има ли достъп до 
всички документи, свързани с финансовото управление на 
местно ниво, има ли правомощия да изисква данни и т.н.? Тя 
проверява ли и ефективността на вътрешния одит в органите 
на местното самоуправление и предоставя ли техническа 
подкрепа в това отношение?

Централната власт има пълни правомощия и достъп да разследва 
финансови злоупотреби в органите на местното самоуправление 
и го прави на практика. Централната власт проверява също 
така ефективността на вътрешния одит в органите на местното 
самоуправление и предоставя техническа подкрепа.

Централната власт има известни правомощия и достъп да разследва 
финансови злоупотреби в органите на местното самоуправление, 
но не използва правомощията си проактивно. Централната власт не 
проверява редовно ефективността на вътрешния одит в органите 
на местното самоуправление и предоставя минимална техническа 
подкрепа.

Централната власт има малки правомощия или няма такива и разполага 
с ограничен достъп, за да разследва финансови злоупотреби в 
органите на местното самоуправление, като на практика го прави 
рядко или никога. Централната власт не проверява ефективността 
на вътрешния одит в органите на местното самоуправление и не 
предоставя техническа подкрепа.



Показател Капацитет за разследване и изобличаване на корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има капацитет за независимо разследване и 
изобличаване на корупцията на местно ниво?

Например, има ли активни национални/местни медии, които 
отразяват корупцията на местно ниво? Има ли местен орган 
за борба с корупцията? Националната агенция за борба с 
корупцията има ли правомощия да разследва корупция на 
местно ниво? Каква е ролята на прокуратурата?

Медиите имат силен интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво (национални или местни медии). Има също така активен местен 
орган за борба с корупцията или национален орган за борба с 
корупцията, който е с пълни правомощия да разследва корупция на 
местно ниво.

Националните/местните медии имат известен интерес към проблемите 
с корупцията на местно ниво (национални или местни медии). Няма 
местен орган за борба с корупцията, като националният орган за 
борба с корупцията има известни правомощия да разследва корупция 
на местно ниво.

Медиите не проявяват интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво и няма орган за борба с корупцията, който да има правомощия да 
разследва корупция на местно ниво. 

Измерение ЕФЕКТИВНОСТ

Показател Ефективност на надзора над органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко е ефективен надзорът, който централната власт 
упражнява над органите на местното самоуправление?

В каква степен органи на централната власт установяват 
и решават на практика проблемите при нередности и 
провинения на органите на местното самоуправление? В каква 
степен насърчават органите на местното самоуправление да 
предприемат реформи и предоставят обучение, консултации 
и техническа подкрепа? В каква степен съществуването на 
надзорни органи на централната власт е довело до подобряване 
на почтеността на органите на местното самоуправление?

Органи на централната власт активно установяват и решават 
проблемите при провинения, насърчават реформи и предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление, с положително влияние върху почтеността на 
органите на местното самоуправление.

Органи на централната власт понякога установяват и решават 
проблемите при провинения, насърчават реформи и предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление, с известно влияние върху почтеността на органите на 
местното самоуправление.

Органи на централната власт не установяват и не решават проблемите 
при провинения, не насърчават реформи и не предоставят обучение, 
консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

КОНТРОЛ НАД ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Източници на информация  
Законодателство, интервюта, 
документи

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

90

 Номер на показател   12.2



Показател Капацитет за разследване и изобличаване на корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има капацитет за независимо разследване и 
изобличаване на корупцията на местно ниво?

Например, има ли активни национални/местни медии, които 
отразяват корупцията на местно ниво? Има ли местен орган 
за борба с корупцията? Националната агенция за борба с 
корупцията има ли правомощия да разследва корупция на 
местно ниво? Каква е ролята на прокуратурата?

Медиите имат силен интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво (национални или местни медии). Има също така активен местен 
орган за борба с корупцията или национален орган за борба с 
корупцията, който е с пълни правомощия да разследва корупция на 
местно ниво.

Националните/местните медии имат известен интерес към проблемите 
с корупцията на местно ниво (национални или местни медии). Няма 
местен орган за борба с корупцията, като националният орган за 
борба с корупцията има известни правомощия да разследва корупция 
на местно ниво.

Медиите не проявяват интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво и няма орган за борба с корупцията, който да има правомощия да 
разследва корупция на местно ниво. 

Измерение КАПАЦИТЕТ

О
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

РАЗСЛЕДВАНЕ И ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА

Източници на информация Интервюта, политики, документи, 
статии в медиите 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

91

 Номер на показател   13.1
Показател Ефективност на надзора над органите на местното самоуправление

Въпрос(и) по 
показателя

Доколко е ефективен надзорът, който централната власт 
упражнява над органите на местното самоуправление?

В каква степен органи на централната власт установяват 
и решават на практика проблемите при нередности и 
провинения на органите на местното самоуправление? В каква 
степен насърчават органите на местното самоуправление да 
предприемат реформи и предоставят обучение, консултации 
и техническа подкрепа? В каква степен съществуването на 
надзорни органи на централната власт е довело до подобряване 
на почтеността на органите на местното самоуправление?

Органи на централната власт активно установяват и решават 
проблемите при провинения, насърчават реформи и предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление, с положително влияние върху почтеността на 
органите на местното самоуправление.

Органи на централната власт понякога установяват и решават 
проблемите при провинения, насърчават реформи и предоставят 
обучение, консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление, с известно влияние върху почтеността на органите на 
местното самоуправление.

Органи на централната власт не установяват и не решават проблемите 
при провинения, не насърчават реформи и не предоставят обучение, 
консултации и техническа подкрепа на органите на местното 
самоуправление.



Показател Капацитет за повишаване на информираността и 
застъпничеството за борба с корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има капацитет за образователни дейности, 
публична информация и застъпничество по въпроси, свързани 
с борбата с корупцията на местно ниво?

Например, органи за борба с корупцията, национални/местни 
медии, гражданско общество на национално/местно ниво 
ангажират ли вниманието на гражданите по въпроси, свързани 
с борбата с корупцията на местно ниво? Има ли конкретни 
образователни кампании за обществеността или обучителни 
програми за служители на местно ниво в тази посока? Има ли 
сътрудничество между различните заинтересовани лица по 
темата на местно ниво?

Широко разпространени са образователни дейности, публична 
информация и застъпничество по въпроси, свързани с борбата с 
корупцията на местно ниво, като в последните две години са проведени 
конкретни кампании/програми.  

Има някои примери за образователни дейности, публична информация 
и застъпничество по въпроси, свързани с борбата с корупцията на 
местно ниво, но в последните две години не са проведени конкретни 
кампании/програми.  

Няма образователни дейности, публична информация и застъпничество 
по въпроси, свързани с борбата с корупцията на местно ниво.

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Измерение ЕФЕКТИВНОСТ

Показател Ефективност на разследването и изобличаването на 
корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен случаите на корупция в органите на местното 
самоуправление действително се разследват и изобличават на 
практика? 

Има ли случаи на разследване на корупция от журналисти/
органи за борба с корупцията? Колко разследвания са 
започнали и завършили през изминалата година? Колко 
разследвания са довели до успешно наказателно преследване?  

Често има разследвания и изобличаване на корупция в органите на 
местното самоуправление и в резултат на това има някои успешни 
наказателни преследвания.

Има някои разследвания и изобличаване на корупция в органите на 
местното самоуправление, но в резултат на това има малко успешни 
наказателни преследвания.

Няма разследвания и изобличаване на корупция в органите на местното 
самоуправление.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

РАЗСЛЕДВАНЕ И ИЗОБЛИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА

Източници на информация  
Интервюта, политики, документи, 
статии в медиите

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

92

 Номер на показател   13.2



Показател Капацитет за повишаване на информираността и 
застъпничеството за борба с корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен има капацитет за образователни дейности, 
публична информация и застъпничество по въпроси, свързани 
с борбата с корупцията на местно ниво?

Например, органи за борба с корупцията, национални/местни 
медии, гражданско общество на национално/местно ниво 
ангажират ли вниманието на гражданите по въпроси, свързани 
с борбата с корупцията на местно ниво? Има ли конкретни 
образователни кампании за обществеността или обучителни 
програми за служители на местно ниво в тази посока? Има ли 
сътрудничество между различните заинтересовани лица по 
темата на местно ниво?

Широко разпространени са образователни дейности, публична 
информация и застъпничество по въпроси, свързани с борбата с 
корупцията на местно ниво, като в последните две години са проведени 
конкретни кампании/програми.  

Има някои примери за образователни дейности, публична информация 
и застъпничество по въпроси, свързани с борбата с корупцията на 
местно ниво, но в последните две години не са проведени конкретни 
кампании/програми.  

Няма образователни дейности, публична информация и застъпничество 
по въпроси, свързани с борбата с корупцията на местно ниво.

Измерение КАПАЦИТЕТ
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К
А

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Източници на информация Интервюта, политики, документи, 
статии в медиите 

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество

93

 Номер на показател   14.1
Показател Ефективност на разследването и изобличаването на 

корупцията
Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен случаите на корупция в органите на местното 
самоуправление действително се разследват и изобличават на 
практика? 

Има ли случаи на разследване на корупция от журналисти/
органи за борба с корупцията? Колко разследвания са 
започнали и завършили през изминалата година? Колко 
разследвания са довели до успешно наказателно преследване?  

Често има разследвания и изобличаване на корупция в органите на 
местното самоуправление и в резултат на това има някои успешни 
наказателни преследвания.

Има някои разследвания и изобличаване на корупция в органите на 
местното самоуправление, но в резултат на това има малко успешни 
наказателни преследвания.

Няма разследвания и изобличаване на корупция в органите на местното 
самоуправление.



Измерение КАПАЦИТЕТ

Показател Ефективност на повишаването на информираността и 
застъпничеството за борба с корупцията

Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен образователните дейности, обществената 
информация и застъпничеството по въпроси, свързани с 
борбата с корупцията на местно ниво, имат успех в борбата с 
корупцията? 

Има ли подкрепа на високо ниво за тези инициативи? Има ли 
конкретни примери за широко известни и успешни дейности в 
това отношение? Има ли примери за случаи, в които органи на 
местното самоуправление предприемат положителни действия 
след такива инициативи?

Медиите имат силен интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво (национални или местни медии). Има, също така, активен местен 
орган за борба с корупцията или национален орган за борба с 
корупцията, която има пълни правомощия да разследва корупция на 
местно ниво.

Националните/местните медии имат известен интерес към проблемите 
с корупцията на местно ниво (национални или местни медии). Няма 
местен орган за борба с корупцията, като националният орган за 
борба с корупцията има известни правомощия да разследва корупция 
на местно ниво.

Медиите не проявяват интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво и няма орган за борба с корупцията, който да има правомощия да 
разследва корупция на местно ниво. О
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА МЕСТНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ (МСП)

ФУНКЦИИ ЗА НАДЗОР И ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

Източници на информация  
Интервюта, политики, документи, 
статии в медиите

Примери за добра/лоша практика

Препоръки

Цел(и) за застъпничество
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•	 правилници за работа на ОбС и 
ОбА

•	 решения на ОбС

•	 дневен ред на заседания на 
ОбС/работни групи

•	 протоколи от заседания на ОбС/
работни групи

•	 покани за заседания на 
постоянни комисии към ОбС

•	 протоколи от заседания на 
постоянни комисии към ОбС

•	 покани за участие в заседание/
работна среща

•	 списък участници

•	 формулирани предложения

•	 подготвени отчети за ОбС

•	 актуализации на стратегически 
документи

•	 годишни програми към 
стратегически документи

•	 заповеди на кмета на общината

•	 годишни програми към 
стратегически документи

•	 анкетни карти

•	 анализи

•	 информационни материали

•	 финансови и други отчети

•	 резултати от вътрешен и външен 
финансов контрол,

•	 резултати от проверки на 
Сметната палата,

•	 резултати от одити

•	 покани за обществени 
обсъждания

•	 отразяване в медиите

•	 други

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИ
Показател Ефективност на повишаването на информираността и 

застъпничеството за борба с корупцията
Въпрос(и) по 
показателя

В каква степен образователните дейности, обществената 
информация и застъпничеството по въпроси, свързани с 
борбата с корупцията на местно ниво, имат успех в борбата с 
корупцията? 

Има ли подкрепа на високо ниво за тези инициативи? Има ли 
конкретни примери за широко известни и успешни дейности в 
това отношение? Има ли примери за случаи, в които органи на 
местното самоуправление предприемат положителни действия 
след такива инициативи?

Медиите имат силен интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво (национални или местни медии). Има, също така, активен местен 
орган за борба с корупцията или национален орган за борба с 
корупцията, която има пълни правомощия да разследва корупция на 
местно ниво.

Националните/местните медии имат известен интерес към проблемите 
с корупцията на местно ниво (национални или местни медии). Няма 
местен орган за борба с корупцията, като националният орган за 
борба с корупцията има известни правомощия да разследва корупция 
на местно ниво.

Медиите не проявяват интерес към проблемите с корупцията на местно 
ниво и няма орган за борба с корупцията, който да има правомощия да 
разследва корупция на местно ниво. 
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Асоциация „Прозрачност без граници”
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Phone/Fax: ++359 (0)2 986 78 34
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Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на  
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