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1. Какво е мониторинг на превантивни 
програми. 

2. Цели и задачи на мониторинга. 

3. Мониторинг и планиране. 

4. Мониторинг и оценка на процеса. 

5. Документи. 

6. Ролята на мониторинга при оценката на 
ефективност на превантивни програми. 
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Мониторингът е най – 
важният етап от развитието 
и реализирането  на 
превантивната програма; 

Обхваща всички дейности и 
интервенции. 
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Мониторингът трябва да бъде заложен още на 
етапа на планиране на програмата . 

Важно е да се знае: 

 В кой точно етап на реализиране на 
програмата ще бъде извършен; 

 От кого; 

 Какви ще бъдат критериите за мониториране 
на дейностите; 

 Как ще се събира информацията – източници; 

 Какви документи ще се попълват. 
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 Продължителност: 23 месеца 

 Планирани са два мониторинга – на 12 - тия 
месец и на 20 – тия месец; 

 Външни експерти (донори) 

 Дейности : 

- Обучения в КИ на професионалисти; 

- Телефонна линия ; 

- Дневен център; 

- Медийни кампании 

• Интервюта, наблюдение, преглед на документи; 

• Мониторингов доклад 
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 Дори програмата да е планирана 
изключително внимателно (да има 
съдържание, структура и реалистични цели ) и 
процесът на нейната реализация да се 
развива според предварителния план, тя има 
нужда от регулярен мониторинг, за да се 
идентифицират бързо проблемите и да им се 
отговори адекватно. 

 Мониторингът е гаранция за качество и 
възможност за подобряване на превантивната 
практика чрез идентифициране и отговаряне 
на  променените или допълнителни 
изисквания преди същите да са се 
превърнали в заплаха за успеха на 
програмата. 
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 Планиран напредък по дейността до датата 
на мониторинг 

 Действителен напредък по дейността до 
датата на мониторинг 

 Какви са последствията за изпълнението на 
проекта? 

 Какви действия ще бъдат предприети за 
отстраняване на отклонението? 
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    Описание 

1 Без отклонение Няма отклонения в напредъка на 
дейността. 

2 Малко отклонение Има закъснение от 10-20% в напредъка на 
дейността. 

3 Значително отклонение Има 20 до 50 % закъснение в напредъка 
на дейността. Ще бъде докладвано на 
НЗК. Изпълнението на програмата не е 
застрашено. 

4 Сериозно отклонение Има над 50 % закъснение в напредъка на 
дейността. Изпълнението на програмата 
не е застрашено. 

5 Сериозно отклонение с 
негативни последици 

Има над 50 % закъснение в напредъка на 
дейността. Изпълнението на програмата 
може да бъде застрашено. 

  Коментари: Моля, коментирайте оценката 
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Моля, оценете отклонението от напредъка по дейността: 

 



 Какви стратегии, компоненти и методи са 
реализирани в действителност; 

 Какви източници на информация и 
инструменти за измерване са използвани 
при реализиране на интервенциите; 

 Какви ресурси реално са използвани; 

 Резултатите от отговорите се сравнят с 
предварително заложения план на 
програмата. 
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 Оценка на състоянието на управлението на 
програмата – ръководител, екип, партньори, 
комуникация, администриране; 

 Оценка на състоянието на всяка една 
дейност; 

 Бюджет – заложени разходи, действително 
направени разходи 

 Съответствие между напредъка на 
изпълнението на дейностите и направените 
разходи – ефикасност на програмата; 

 Публичност; 
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    Описание 

1 Няма риск Няма рискове, които да повлияят на 
изпълнението на програмата. Управлението на 
риска е според плана. 

2 Минимален риск Идентифицирани са рискове, но те са 
овладени/ще бъдат овладени и няма да бъдат 
засегнати резултатите от програмата 

3 Значим риск Рисковете са повлияли на изпълнението на 
програмата и/или на крайния резултат. 

4 Сериозен риск Съществуват значителни рискове, които ще 
повлияят/са повлияли върху програмата. 
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Моля, посочете степента на риска: 

 



Да установи дали програмата: 

 се осъществява по първоначално заложения план; 

 е адекватна на нуждите на целевата група; 

 се реализира етично (да не засяга личното 
достойнство и право на избор на участниците в нея) 

 е ефективна – доколко прилаганите интервенции 
водят до желаните промени в поведението на 
целевата група; дали участниците се променят по – 
бавно, отколкото се очаква; 

 Приложима – доколко са достатъчни ресурсите, с 
които разполагаме за успешното реализиране и 
приключване на програмата; 

 Как се осъществяват интервенциите; 
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 Целта на мониторинга е да установи доколко 
програмата се реализира успешно и при 
необходимост да даде възможност за 
промяна на стратегията, преди програмата да 
е претърпяла неуспех. 

 Мониторингът подпомага качественото 
изпълнение на програмата. 

 Мониторингът спомага за реална оценка на 
ситуацията 
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 Следи се напредъкът на програмата и 
съответно – нуждата от нейното 
модифициране(преформулиране на цели и 
задачи) 

 Да се събират данни за процеса и резултатите 
по времето на реализиране на програмата – 
доколко тя е релевантна на участниците в 
нея, доколко следва предварително 
зададения план за приложение, доколко е 
ефективна 

 Картината от момента на мониторинга се 
съпоставя с предварителния план 
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Мониторинг  

Събират се данни ПО 

ВРЕМЕ НА 

изпълнението 

 

Наблюдение на 

процеса на 

реализиране на 

програмата 

 

Оценка на процеса 

Събират се данни 

СЛЕД изпълнението 

Оценява се 

производителността 

–достигнане и 

покритие 
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 Проект на Наредба за условията и реда за 
осъществяване на програми за превенция на 
употребата на наркотични вещества; 

 Европейски стандарти за качество на 
превенцията на употребата на наркотици на 
Европейския мониторинг център за 
наркотици и наркомании. 
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 Програмите за превенция на употребата на 
наркотични вещества подлежат на 
мониторинг от Националния център по 
наркомании, като могат да бъдат привличани 
и външни експерти; 

 Лицата, които осъществяват програми за 
превенция на употребата на наркотични 
вещества в училищна среда, подлежат на 
мониторинг и от Министерство на 
образованието, младежта и науката 
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 При осъществяването на мониторинга се 
проверява съответствието на извършваните 
превантивни дейности с подаденото в 
Националния център по наркомании описание на  
програмата за превенция на употребата на 
наркотични вещества. 

 При констатиране на несъответствия с 
подаденото описание, същите се отразяват в 
доклад до директора на Националния център по 
наркомании, като се вписват и препоръки за 
тяхното отстраняване. 

 Копие от доклада и препоръките за отстраняване 
на несъответствията се изпраща  и на 
ръководителя на програмата за превенция на 
употребата на наркотични вещества. 
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 цели на програмата;  

 оценка на ситуацията; 

 оценка на нуждите за реализиране на програмата; 

 целеви групи; 

  основни задачи;  

  дейност, интервенции, стратегии и методи на работа; 

 място и срок на реализиране на програмата; 

 очаквани резултати и ползи от реализирането на програмата; 

 оценка на рисковете за успешното реализиране на 
програмата. 

 данни за ръководителя на програмата; 

 данни за екипа на програмата  

 план, индикатори и процедури за мониторинг и оценка на 
ефективността на програмата 
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 Ефикасност на програмата – доколко 
вложените ресурси и усилия са 
целесъобразни от гледна точка на 
продукцията (пари, време, персонал, 
оборудване и др.)  

 Ефективността е мярка за степента, до която 
една програма постига специфичните цели, 
определени предварително.  

 Въздействие – доколко действията ни чрез 
програмата променят проблемната ситуация; 
т.е. успешна ли е избраната стратегия 
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 График на дейностите; 

 Индикатори – пример: брой обучени 
професионалисти; брой телефонни 
консултации; брой консултации и групи в 
дневен център; брой информационни 
материали; брой медийни кампании; 

 Описание и оценка на рисковете; 
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 Идентифициране проблемите и причините за 
тях 

 Възможни решения на проблемите 

 Предложения и стратегии 

 Информация и познание 

 Къде сме и накъде отиваме 

 Положително развитие 

 

22 

Monitorng.doc


 Мониторингът документира изпълнението на 
програмата; 

 Мониторингът дава регулярна и достоверна 
информация по отношение на процеса; 

  Събраната информация по време на 
мониторинга се използва при крайната 
оценка на ефективност, защото 

- е документиран напредъкът; 

- обосновава промените 

 
23 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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