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Въведение
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Основна цел на доклада - изготвянето на система от инструменти за мониторинг, 
контрол и оценка, на база която да се постигне максимална откритост, публичност и 
прозрачност при осъществяването на националния маркетинг и реклама на България и 
отчитането на средствата за тях

Допълнителни очаквани резлтати:

• Повишаване ефикасността от действията, свързани с националния маркетинг и 
реклама на България

• По-ползотворно използване на акумулираните икономически ресурси
• Повишаване на общественото доверие към политиките и решенията относно

националния маркетинг и реклама
• Други



I. Същност и цели на мониторинга, контрола, 
оценката и обратната връзка

 

 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 

 



Същност и характеристики
Систематичният мониторинг позволява навременна оценка и контрол на 
ефективността на дадената програма, както и планиране и осъществяване на 
евентуално преразпределение на ресурсите съобразно текущите нужди и желаните
резултати от една страна и реално осъщественото въздействие от друга страна.
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Контрол на ефективността

Контролът често е тясно свързан и/или се припокрива с одита, като освен върху самото
изпълнение на конкретната програма, се проследява и спазването на различните
нормативни изисквания, правила и процедури, свързани с реализацията. Една от 
основните характеристики на контрола е свързана с проверката на съответствието при 
използването на различните ресурси, вкл. финансови, с установените вътрешни
планове и стандарти, както и тяхната законосъобразност и целесъобразност.
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Основни цели

Представена в обобщен вид, основната цел на мониторинга, контрола и оценката, 
може да се опише като предоставяне на обоснована информация за ефективността и 
целесъобразността на текущи или минали дейности (проекти, програми, политики) и 
идентифициране на необходимостта от реорганизация и предприемане на корективни
мерки и/или възможностите за навременно подобряване на изпълнението с оглед
постигане на желаните резултати.

Съответно сред основните цели при разработването на система за мониторинг, 
контрол, оценка и обратна връзка са:
• Да се повиши ефикасността и ефективността на политиките
• Да се осигури откритост и прозрачност при изпълнението
• Да се гарантира отчетност пред заинтересованите страни
• Да се изгради по-добра връзка с обществеността
• Да се предостави възможност за по-активно гражданско участие във взимането на 
решения
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II. Принципи и елементи на механизмите и 
инструментите за мониторинг, контрол, оценка и 

обратна връзка
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Видове мониторинг и контрол

• Вътрешен и външен мониторинг

• Вътрешен и външен контрол
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Видове оценки

Оценките, които ще се прилагат с помощта на представените в настоящия доклад 
механизми и инструменти, обхващат всички етапи на изпълнение на публичните
политики и се разделят на: 

• Предварителни

• Текущи (междинни) 

• Заключителни (последващи)
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Форми на гражданско участие при изпълнението
на публични политики

В процеса на формулиране и прилагане на публични политики съществуват четири
основни нива на гражданско участие, които са степенувани според интензивността на 
участие (от ниска към висока):
1) Информация – изпълнява се във всички етапи
2) Консултация – формулиране и мониторинг
3) Диалог – стратегическо планиране и формулиране
4) Партньорство – стратегическо планиране, прилагане
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Инструменти и механизми за гражданско участие

Eтап на изпълнение Информация Консултация Диалог Партньорство

Стратегическо
планиране

Публичен достъп до 
документи, свързани
с политиките. 
Кампаниии и 
лобиране.
Проучване.

Петиции
Консултации

Изслушвания и 
публични форуми
Граждански съвети
Лице за връзка с 
публичния орган

Работна група, 
комитет

Формулиране 
(разработване)

Публичен достъп до 
документи, свързани
политиките
Кампании и 
лобиране
Проучване
Онлайн излъчване
на изслушвания, 
заседания и дебати, 
така че гражданите
да могат да гледат и 
слушат в реално
време

Изслушвания и 
съвещания с 
въпроси и отговори 
(на живо или 
онлайн)
Онлайн консултации
Експертни семинари
и срещи
Комитети с участие 
на заинтересованите
страни или 
консултативни
органи

Изслушвания и 
съвещания с 
въпроси и отговори 
(на живо или 
онлайн)
Експертни семинари
и срещи
Комитети с участие 
на заинтересованите
страни или 
консултативни
органи

Съвместно 
разработване
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Инструменти и механизми за гражданско участие
Eтап на изпълнение Информация Консултация Диалог Партньорство

Решение Кампании и 
лобиране

Открити пленарни 
сесии, заседания

Открити пленарни 
сесии, заседания

Общо взимане на 
решения

Прилагане 
(изпълнение)

Публичен достъп до 
документи, свързани
политиките
E-mail съобщения за 
предстоящи проекти
и възможности за 
финансиране
Често задавани
въпроси
Публично обявена
процедура за 
възлагане на 
обществени поръчки

Мероприятия 
конференции, 
форуми и семинари
за информация и 
дискусия с 
обществото относно
изпълнението на 
политиката

Семинари за 
изграждане на 
капацитет за 
увеличаване на 
знанията и капацитета
във връзка
изпълнението на 
публични политики
Семинари за обучение 
на НПО и публичните
органи по конкретни
теми, свързани с 
изпълнението (напр. 
обществени поръчки, 
кандидатури за 
проекти, финансиране
и др.)

Стратегическо 
партньорство
между НПО и 
публичните органи
за изпълнение на 
политиката
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Инструменти и механизми за гражданско участие
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Eтап на 
изпълнение Информация Консултация Диалог Партньорство

Мониторинг и 
оценка

Публичен достъп до 
документи, свързани
политиките
Събиране на материали
за добри практики и 
статистика по 
изпълнението на 
политиката
Оценка на политиката и 
нейното изпълнение
чрез конференции и 
доклади
Независими
проучвания, за да се 
извлекат основните
поуки

Механизми
за обратна 
връзка, за да 
се проследи 
развитието
(напр. 
анкета на 
общественот
о мнение, 
онлайн 
проучвания, 
въпросници
и др.)

Работна група или 
комитет, съставен
от членове на 
НПО (потребители 
и доставчици на 
услуги), 
отговарящи за 
мониторинга и 
оценката на 
политиката

Работна група или 
комитет, съставен
от членове на 
НПО и публичните
органи в 
стратегическо 
партньорство за 
мониторинг и 
оценка на 
инициативата за 
политиката



Индикатори за мониторинг и оценка
Индикаторите представляват показатели за количествено и/или качествено измерване
на резултатите от изпълнението на дадена политика. При избора на индикаторите за 
мониторинг и оценка следва да се спазват някои основни принципи:
• На първо място индикаторите трябва да се избират едва след като са определени

целите на политиката/програмата
• Индикаторите трябва да бъдат ясно и разбираемо описани
• Да са лесни и удобни за проследяване
• Да бъдат достатъчно, но същевременно не и твърде много на брой
• Да могат да оценяват и положителните и негативните аспекти от резултатите и 

изпълнението на политиката

Индикаторите могат да бъдат разделени на няколко типа:
• Индикатори за ресурси
• Индикатори за продукти
• Индикатори за резултати
• Индикатори за въздействие
• Индикатори за контекст
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Източници на данни и информация

Качеството и адекватността на извършваните мониторинг и оценка зависят от 
качеството и надеждността на данните и информацията, които се използват за 
съответните цели. 

Източниците на информация трябва да бъдат съобразени със съответната политика и 
нейните цели, като използваната информация следва да отговаря на определени
принципи, сред които:

• Да бъде достоверна и надеждна
• Да предоставя качествена информация за целите на мониторинга и оценката
• Да бъде актуална и да се предоставя навреме, за да се анализира и да се направят 
съответните изводи
• Да е възможно да се определи доколко постигнатите резултати са свързани и са
последствие от съответната политика
• Да представя в достатъчна степен целевите групи и реализираните резултати
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Количествени и качествени данни
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III. Организация и съдържание на механизмите и 
инструментите за мониторинг, контрол, оценка и 

обратна връзка
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Механизми и инструменти за мониторинг, 
контрол, оценка и обратна връзка

Основните механизми и инструменти за осъществяването на мониторинг, контрол, 
оценка и обратна връзка относно осъществяването на националния маркетинг и 
реклама от страна на гражданите и бизнеса са:

• Годишна програма за национален маркетинг и реклама

• Доклад за изпълнението на годишната програма за национален маркетинг и реклама

• Стратегия за развитие на бранд България (петгодишна маркетингова стратегия)

• Годишен доклад за изпълнението на стратегията за развитие на бранд България

• Финален доклад за изпълнението на стратегията за развитие на бранд България

• Консултативен съвет към НТО

• Списък със заинтересовани страни

• Координатор на връзките с гражданите и бизнеса

• Онлайн система за обратна връзка от граждани и представители на бизнеса и НПО 
сектора
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Механизми и инструменти за мониторинг, 
контрол, оценка и обратна връзка

При изготвянето на докладите, стратегиите, програмите и други документи от същото
естество следва да се спазват следните принципи:
• Да се предоставя изчерпателна и точна информация за съответната
политика/програма.
• Да се базират на достоверни и надеждни източници на информация.
• Да предоставят обективна информация, без странични влияния и интереси. 
(политически, бизнес и т.н.)
• Да са изготвени в подходящ формат, разбираем за заинтересованите страни.
• Да се съставят в съответствие с насоките за съответния отчет, описани в системата за 
мониторинг, контрол и оценка.
• Да представят информацията добре визуализирана, с използването на различни
диаграми, чартове, графики и др.
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Годишна програма за национален маркетинг и 
реклама

Програмата за национален маркетинг и реклама ще съдържа следните основни
компоненти:
• Ситуационен анализ на туризма
• Тенденции и очаквания
• Цели за годината
• Целеви пазари и профил на туристите
• Резюме на маркетингов план
• Участие в туристически борси, изложения и 

други събития
• Годишен бюджет
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 Цели за годината

Източник: Fiscal Year 2018 Business Plan на бранд USA, https://www.thebrandusa.com
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 Резюме на маркетингов план

Източник: Fiscal Year 2018 Business Plan на бранд USA, https://www.thebrandusa.com
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 Профил на туристите

Източник: Fiscal Year 2018 Business Plan на бранд USA, https://www.thebrandusa.com
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 Профил на туристите

Източник: FY 2018 Business Plan на бранд USA, visittheusa.com
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 Годишен бюджет

Източник: Fiscal Year 2018 Business Plan на бранд USA, https://www.thebrandusa.com



Планирани рекламни кампании през годината
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Доклад за изпълнението на годишната програма
за национален туристически маркетинг и 

реклама

Годишният доклад за изпълнението на националния маркетинг и реклама ще съдържа
следните основни компоненти:

• Основни канали, използвани за популяризиране на България като туристическа
дестинация

• Рекламни кампании за международни пазари

• Рекламни кампании за вътрешния пазар

• Участие в туристически борси, изложения и други събития

• Отчет за изпълнението на целите
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 Рекламни кампании за международни пазари

Източник: Fiscal Year 2018 Annual report на бранд USA
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 Отчет за изпълнение на целите

Източник: Fiscal Year 2018 Annual report на бранд USA, visittheusa.com



 

 
 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0150 се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд 
 

 

 Отчет за изпълнение на целите
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 Добри практики за визуализация на данните и 
информацията
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 Добри практики за визуализация на данните и 
информацията

Източник: https://www.sernatur.cl/
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Добри практики за визуализация на данните и 
информацията
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Добри практики за визуализация на данните и 
информацията
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Стратегия за развитие на бранд България
(петгодишна маркетингова стратегия)

Основните компоненти, които следва да включва стратегията за развитие на бранд
България, са:

ü Бранд България – мисия, визия ценности
ü Ситуационен анализ на туризма
ü Анализ и оценка на бранд България
ü Средносрочни и дългосрочни прогнози и тенденции
ü Дългосрочни цели
ü Целеви пазари и профил на туристите
ü Видове туризъм
ü Послание на бранд България
ü Маркетингови инструменти
ü План за изпълнение
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Добри практики за визуализация на данните и 
информацията
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Годишен (междинен) доклад за изпълнението на 
дългосрочната стратегия за развитие на бранд

България

Основните компоненти, които следва да включва годишния доклад за изпълнението на 
дългосрочната стратегия за развитие на бранд България, са:

• Кратко представяне на НТО

• Обръщение от председателя на НТО

• Бранд България – мисия, визия, ценности

• Текуща оценка на бранд България

• Отчет за изпълнение на целите

• Извод и препоръки
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 Отчет за изпълнение на целите

Източник: Fiscal Year 2018 Annual report на бранд USA



Други механизми и инструменти за мониторинг, 
контрол, оценка и обратна връзка

ü Финален доклад за изпълнението на дългосрочната стратегия за развитие на 
бранд България – извършва се в края на периода, за който е изготвена
стратегията.

ü Консултативен съвет към НТО - основен механизъм за контрол и обратна връзка
от страна на гражданите и бизнеса.

ü Координатор на връзките с гражданите и бизнеса - целта е по-активното и 
ефективно участие на гражданите и бизнеса в процесите по мониторинг, контрол и 
оценка на националния маркетинг и реклама на България като туристическа
дестинация. 
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Списък на заинтересовани страни
Целта е да се обхванат всички фирми, организации и работещи в сферата на туризма, 
както и всички граждани и/или граждански сдружения и организации, които се 
интересуват от изпълнението на националния маркетинг и реклама на България като
туристическа дестинация.
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Онлайн система за обратна връзка от граждани и 
представители на бизнеса и НПО сектора 

Целта е да предостави бърз и удобен инструмент на гражданите и представителите на 
бизнеса и НПО сектора при изразяването на мнения, предложения и коментари
относно на националния маркетинг и реклама на България.
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 Онлайн система за обратна връзка от граждани и 
представители на бизнеса и НПО

Източник: https://savjetovanja.gov.hr/

https://savjetovanja.gov.hr/


Източници на данни и информация за 
осъществяване на мониторинг, контрол и оценка 

на националния маркетинг и реклама

За целите на предложената система за мониторинг и оценка ще се използват
източници на информация, базирани на данни на:

• МТ (Министерство на туризма)

• Единна система за туристическа информация - ЕСТИ

• НСИ (Националния статистически институт)

• БНБ (Българска народна банка)

• Евростат

• на официалната статистика на други централни, териториални държавни органи, 
агенции и институции, както и на данни от други надеждни международни, 
национални, регионални и местни източници на информация. 
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Мониторинг и оценка на финансовото изпълнение
Съществуват различни възможности, могат да бъдат от полза на НТО при 
определянето на ефективността на маркетинговите й активности

• Финансово изпълнение на годишната програма за маркетинг и реклама (резюме)

• Възвръщаемост на инвестицията в национален маркетинг и реклама

• Въздействие на инвестицията в национален маркетинг и рекламана

• Годишен финансов отчет на НТО (резюме)
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 Финансово изпълнение на годишната програма за 
маркетинг и реклама 

Източник: Fiscal Year 2018 Annual report на бранд USA
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 Финансово изпълнение на годишната програма за 
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Възвръщаемост на инвестицията
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Въздействие на инвестицията
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приложението на изготвените механизми и инструменти в практиката на бъдещата
Национална туристическа организация ще спомогне за по-бързото изграждане на 
доверие на гражданите и бизнеса към новата институция и ще способства добрата
връзка на организацията с обществото, държавните органи, бизнеса и останалите
заинтересовани страни. 

Имплементирането на представените инструменти в тяхната цялостност е важна 
предпоставка за качеството и ефективността на мониторинга, контрола, оценката и 
обратната връзка, заради взаимосвързаността на инструментите. 

Както при всяка друга система, и тук е валидно правилото, че синергията, която се 
получава от дейността на цялото, е по-голяма от възможностите на всеки отделен 
елемент, оставен да функционира индивидуално. 



ВРЕМЕ ЗА ВЪПРОСИ
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