АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”
КОНТРОЛ В СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА И
ГРАДОУСТРОЙСТВОТО: ПОДДЪРЖАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА
РЕКИТЕ

ДЕЙНОСТ 5: НАБЛЮДЕНИЕ НА МЯСТО – ПОСЕЩЕНИЕ
НА КОНКРЕТЕН ОБЕКТ (УЧАСТЪК ОТ РЕЧНО ЛЕГЛО),
ИНТЕРВЮТА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ,
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Целта на наблюдението на място е да удостовери крайния ефект от качественото
изпълнение/неизпълнение на контролните функции на местните органи във връзка с
поддържане проводимостта на речните легла. Тази дейност има важно значение, тъй
като непосредствено верифицира на терен дали са изпълнени качествено нормативно
разписаните контролни задължения, както и дали са настъпили щети от евентуално
непълен обем извършена контролна дейност.
Обект на наблюдение – в рамките на наблюдението следва да се изберат две
категории участъци:
 участък от речното легло в урбанизираната територия на общината, който е
бил критичен според медийните публикации през последната година и е имал
като краен резултат застрашаване живота и имуществото на населението;
 участък от речното легло в урбанизираната територия на общината, който е
бил обект на проверка и за който има предписания от контролната дейност на
басейнова дирекция.
Проект „Гражданска платформа за отговорно и отчетно управление“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., www.ngogrants.bg

Организацията на наблюдението на място включва последователност от
няколко важни стъпки:
1. Сформиране на екип за наблюдение
(предлага се участие на партньори, идентифицирани в дейност 4 – медии,
неправителствени организации, експерти от браншова организация на хидролозите).

2. Избор на участъци за наблюдение
(извършва се след експертна оценка на събраната информация при изпълнение на
дейности 1 до 4 включително).

3. Включване на заинтересованите страни
(изпращат се покани за участие на органите на местна власт и контролните
институции).

4. Документиране
(документирането е най-важният компонент на наблюдението на място;
извършва се посредством приложените контролни карти и заснемане на обектите
на наблюдение).

Контролна карта 5.1: Мобилизация на екипа за наблюдение (предварителна
подготовка за проверката)
Община



Организация



№

Проверка на:
1

Да

Не

Забележ
ка

Екип

1.1

Отговарят ли броят и квалификацията на
членовете на екипа на естеството на проверката?







1.2

Уведомени ли са членовете на екипа за датата,
часа и сборното място за проверката?







1.3

Проведен ли е преглед от екипа на наличната
документация и материалите от предишни
проверки?







2

Комуникация

2.1

Съвместна ли е проверката с органите на местна
власт и контролните институции?







2.2

Уведомен ли са заинтересованите страни за
датата и мястото на проверката?







2.3

Част ли е проверката от план за проверки („не”,
ако е непланирана/извънредна)?







2.4

Уведомена ли е писмено проверяваната страна за
проверката?







Забележки:
По №

Забележка: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...

По №

Забележка: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

3

Контролна карта 5.2: НАБЛЮДЕНИЕ НА МЯСТО
Община



Място на проверката



Дата на провеждане



Ръководител на екипа


Да

Не

Забележ
ка

Присъстват ли всички членове на екипа?







1.2

Проведен ли е инструктаж за плана на обход и
елементи на наблюдение?







2

Общ мониторинг

2.1

Проведено е обхождане на наблюдавания обект?







2.2

Има ли места, на които никакви дейности по
поддръжка не се забелязват (ако да, прилага се
схема)?







2.3

Констатирано ли е изоставане от работната
програма (ако да, прилага се описание)?







2.4

Какви са проблемите и причините за изоставане
(ако да, прилага се описание)?







2.5

Извършват ли с планираните дейности в пълен
обем и качество







3

Наблюдение на качеството на надзора

3.1

Има ли на обекта график за инспекции на
работите от надзора?







3.2

Издавани ли са предписания и инструкции от
страна на надзора към изпълнителя (ако да,
описват се)?







4

Други

4.1

Възпрепятстван ли е по някакъв начин
наблюдаващия екип и отказан ли е достъп до
документи (ако да, прилага се обяснение)?







№

Проверка на:

1

Екип

1.1

Забележки:
По №

Забележка: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...

По №

Забележка: …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….…..

