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Адресат Препоръки 

Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

в ЗУТ или в наредба, или в методически документ, издаден от министъра на регионалното развитие 

¬ проектите за общи устройствени планове (по чл.127, ал1), за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на 
жилищния комплекс (по чл.22, ал. 4), за промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в 
общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи (по чл.62.а), които се 
публикуват на интернет страницата на съответната община, да се придружават от консултационен документ за гражданите, 
които кратко и разбираемо да обяснява съдържанието на документ. 

¬ в процедурата за обществено обсъждане да се регламентира разумен срок за приемане и на писмени становища, 
коментари и препоръки, включително през електронно деловодство или друг електронен път;  

¬ да се даде възможност при необходимост и/или при възможност обществените обсъждания да са он-лайн с възможност 
за включване на граждани;  

¬ преди внасяне за обсъждане в общинския съвет възложителят да осигури изготвянето на документ за обратна връзка с 
приетите и неприети предложения, който да се публикува. 

Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ 

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Във връзка с прилагането на чл.5 от ЗНА да се предвиди разпоредба в случай, че  проектът не среща подкрепа в значителна 
част от предоставените становища, а съставителят на акта не желае да се съобрази с тях, то съставителят да е задължен да 
представи подробна обосновка за своето решение, което да се публикува преди приемането на акта  

Г-н Бойчо Харалампиев, Председател на ОС 

Г-ж а Цветислава Цветкова, Кмет 

Копие:  Г-жа Станислава Алексиева, секретар на общината  

 

Община Трън 

 

За общата рамка за участие на гражданите в община 

- Уроците от извънредното положение  налагат необходимостта за много по-добро регламентиране на 
електронното взаимодействие с гражданите, още повече че такава регламентация на места почти 
липсва.  

- Препоръчваме в Устройствен правилник на общинската администрация в Община Tрън да се 
предвиди разпоредба за насърчаване гражданското участие, както и за  провеждане на обществени 
консултации и публични обсъждания, включително и за оповестяване на резултатите от тях.. Да се 
определят конкретни срокове и правила за приемане, отговор и организиране на различните форми на 
участие на гражданите, особено в случаите, в които това е задължително.  

- Препоръчваме да се определи ред за взаимодействие със заинтересовани страни, ред за тяхното 
идентифициране и уведомяване, като този ред трябва да е публично достъпен.  

- Предлагаме на сайта на Община Трън да се създаде раздел „Публични консултации“, в който освен 
актуалните консултации по проекти на актове, да се съдържат архиви на приетите актове; 



Адресат Препоръки 

- Препоръката ни е в повече актове на местната власт да се предвидят обществени обсъждания и/или 
консултации, включително и в Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и  други 
обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи. 

За политиката за устройство на територията:   

- Регламентацията за комуникация със заинтересованите страни в много голяма степен се отнася до 
политиката за устройство на териториите и развитие на населените места 

- Нашата препоръка е в отделен акт на ОС да се уредят реда и процедурите за провеждане на обществени 
обсъждания по ЗУТ, в това число предвиждане на възможност за он-лайн такива; 

За общинския бюджет и общинския дълг 

Да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по управление на публичните 
финанси – обществени обсъждания, консултации и др. Подходящо е това да се направи в специфична 
наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския 
дълг 

Г-жа Елеонора Христова, председател на ОС, община Бобов дол  

Г-жа Елза Величкова, кмет на община Бобов дол  

Г-жа Нели Заркова  
Секретар на Община Бобов дол- 

 

За общата рамка за участие на гражданите в община Бобов дол: 

¬ Да се повиши публичността на приетите актове, най-вече чрез оповестяването им на интернет страницата на общината 
по разбираем и достъпен начин. Голяма част от информацията и да е налична на сайта, тя е трудно достъпна и не 
актуална. От полза на гражданите и в помощ на местната власт и администрация, ако са ясно подредени актуалните 
документи, по които се осъществява дейността на общината; 

¬ Съществуващите правила за работа на администрацията на общината, регламентирани в устройствения й правилник 
задават прекалено общи за взаимодействие с гражданите и гражданските организации. Предлагаме да се регламентира 
като специфично задължение функции на администрацията на общината по взаимодействие с гражданите. Да се 
определят конкретни срокове и правила за приемане, отговор и организиране на различните форми на участие на 
гражданите, особено в случаите, в които това е задължително. Например, много по-ясно, непротиворечиво и конкретно 
е регламентиран процеса в правилника за организация на дейността на общинския съвет; 

¬ Важно е да се дефинира ред за взаимодействие със заинтересовани страни, ред за тяхното идентифициране и 
уведомяване, като този ред трябва да е публично достъпен и спазван за всяка процедура, по която се изисква 
привличане, уведомяване или консултирането им; 

¬ Препоръчваме да се търсят иновативни, най-вече електронни форми, он-лайн за обществени консултации; 
Препоръчваме на сайта на общината да се създаде раздел „обществени консултации“, в който да се обобщава 
нормативната регулации и да се дава информация за проведените и актуалните обществени консултации, както и за 
техните резултати. Препоръчваме да се търсят иновативни, най-вече електронни форми, он-лайн за обществени 
консултации. 

За политиката за устройство на територията:  
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Адресат Препоръки 

¬ Един от съществени пропуски в нормативната уредба за участието на гражданите в управлението на община Бобов дол 
е липсата на конкретна регулация за процеса в сферата на устройство на територията. Подходящо е да се разработи 
специфична нормативна уредба, регулираща участието на гражданите в процесите по управление на територията и 
развитие на населените места. Най-добре би било това да се регламентира в отделна наредба, която да урежда правилата 
за провеждане на обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията, 
включително и уреждане на реда за он-лайн участие; 

¬ За по-голяма публичност на дейността на местната власт и администрация  бихме препоръчали да се оформи специална 
секция на сайта на община Бобов дол, в която да се публикува информация за процедурите по обсъждане и приемане 
различните нормативни, стратегически или устройствени документи, свързан с устройство на територията и развитие 
на населените места; 

¬ В допълнение, би било подходящо да се създаде възможност, гражданите да изказват предложения директно – он-лайн 
по различни въпроси, свързани с устройство на територията, включително да се организират он-лайн обсъждания на 
предлагани промени, включително и публикуване на резултатите от обсъжданията и консултациите. 

 

За общинския бюджет и общинския дълг 

¬ Да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по управление на публичните финанси – 
обществени обсъждания, консултации и др. Подходящо е това да се направи в специфична наредба за условията и реда 
за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг.  

Г-н Димитър Костадинов Русков, председател на ОС,  

Г-н Иван Михайлов Кадев, кмет  

Община Банско  

 

 

За общата рамка за участие на гражданите в община Банско: 

¬ Съществуващите правила за работа на администрацията на общината, регламентирани в устройствения й правилник, 
задават прекалено общи правила за взаимодействие с гражданите и гражданските организации. Предлагаме да се 
регламентира като специфично задължение функции на администрацията на общината по взаимодействие с 
гражданите. Да се определят конкретни срокове и правила за приемане, отговор и организиране на различните форми 
на участие на гражданите, особено в случаите, в които това е задължително. Например, много по-ясно, непротиворечиво 
и конкретно е регламентиран процеса в правилника за организация на дейността на общинския съвет; 

¬ Да се повиши публичността на приетите актове, най-вече чрез оповестяването им на интернет страницата на общината 
по разбираем и достъпен начин. Въпреки че голяма част от информацията е налична на сайта, тя е трудно разбираема 
и достъпна за неспециалисти;  

¬ Да се стимулира допълнително развитието на електронното деловодство; 
¬ Съществено е да се дефинира ред за взаимодействие със заинтересовани страни, ред за тяхното идентифициране и 

уведомяване, като този ред трябва да е публично достъпен. Наличието на консултативен съвет по туризма е добра 
практика, която е подходящо да се разшири и в други сектори. 

¬ Препоръчваме да се търсят иновативни, най-вече електронни форми, он-лайн за обществени консултации. 
¬ Препоръчваме на сайта на общината да се създаде раздел „обществени консултации“, в който да се обобщава 

нормативната регулации и да се дава информация за проведените и актуалните обществени консултации, както и за 
техните резултати. 



Адресат Препоръки 

¬ Както за община Банско, така и за останалите общини бихме препоръчали да се прилагат форми за стимулиране на 
гражданското участие. Изключително подходящо е организирането на он-лайн форум за предложения, и/или 
оплаквания, и/или препоръки на гражданите.  

За политиката за устройство на територията:  

¬ Един от съществени пропуски в нормативната уредба относно участието на гражданите в управлението на община 
Банско е липсата на конкретна регулация относно този процес в сферата на устройство на територията. Това е проблем 
от със значим отзвук в обществото, особено в туристически общини, със значим инвестиционен интерес като Банско. 
На този фон е подходящо да се разработи специфична нормативна уредба, регулираща участието на гражданите в 
процесите по управление на територията. Най-добре би било това да се регламентира в отделна наредба, която да 
урежда правилата за провеждане на обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на 
територията, включително и уреждане на реда за он-лайн участие. 

¬ С оглед на повишаване на прозрачността и откритостта, бихме препоръчали да се оформи специална секция на сайта, 
в която да се публикува информация за процедурите по обсъждане и приемане различните нормативни и стратегически 
документи, свързан с устройство на територията. 

¬ В допълнение, би било подходящо да се създаде възможност, гражданите да изказват предложения директно – он-лайн 
по различни въпроси, свързани с устройство на територията, включително да се организират он-лайн обсъждания на 
предлагани промени.  

За общинския бюджет и общинския дълг 

¬ Да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по управление на публичните финанси – 
обществени обсъждания, консултации и др. Подходящо е това да се направи в специфична наредба за условията и реда 
за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг.  

Г-н Адам Адамов, председател на ОС 

Г-н Иван Алексиев, Кмет  

Копие: Г-н Тони Митев секретар на общината 

Община Поморие  

 

За подобряване на общата рамка за участие на гражданите в община 

- Препоръчваме в Устройствен правилник на общинската администрация в Община Поморие да се предвиди разпоредба 
за насърчаване гражданското участие, както и за провеждане на обществени консултации и публични обсъждания, 
включително и за оповестяване на резултатите от тях както по традиционен начин, така и online. В тях да се определят 
конкретните параметри на гражданското участие – срокове, включително и за реакция на общинските власти, заинтересовани 
страни и т.н.;  

- Препоръчваме да се определи ред за идентифицирането на заинтересованите страни по различните казуси, както и ред 
за тяхното уведомяване и информиране за процедурата по участие; 

- Поканите за участие на заинтересованите страни в обществените обсъждания са достатъчно ясно и коректно определени 
в наредбите на община Поморие. Нашата препоръка е на страницата на община Поморие да се създаде специален раздел, 
посветен на тях, който да включва, освен поканите за обсъждане, темите и документите, и резултатите от проведените 
обсъждания, в това число стенограми и протоколи;  

- В секцията „Гласът на гражданите“ на страницата на община Поморие гражданите могат да подават сигнали, 
предложения и мнения. Добре би било да съществува и секция, в която те са обобщение по теми и брой, както и да се вижда 
ясно обратната връзка от общината;   
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Адресат Препоръки 

- Препоръката ни е в повече актове на местната власт да се предвидят обществени обсъждания и/или консултации, 
включително и online. 

За политиката за устройство на територията:   

- Регламентацията за комуникация със заинтересованите страни в много голяма степен се отнася до политиката за 
устройство на териториите и развитие на населените места; 

- Нашата препоръка е в отделен акт на ОС да се уредят реда и процедурите за провеждане на обществени обсъждания по 
ЗУТ, в това число предвиждане на възможност за online такива; 

- Препоръчваме публикуването на резултатите от обсъжданията. 

За общинския бюджет и общинския дълг 

- Да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по управление на публичните финанси – 
обществени обсъждания, консултации и др. Подходящо е това да се направи в специфична наредба за условията и реда за 
провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг. 

Г-н Костадин Костадинов, председател на ОС  

Г-н Методи Чимев, кмет на общината 

Копие: Г-жа Невена Мaнова, Секретар на общината 

Община Дупница 

 

- Препоръчваме в Правилник за организацията и дейността на общинския съвет Дупница и взаимодействието му с 
общинската администрация да се регламентират всички законово възможни форми на участие на гражданите. Съществен 
пропуск, който трябва да бъзе преодолян е липсата на регламентация за реда за приемане и отговор на петиции на гражданите.

- Необходимо е да се подобри в значителна степен публичността и достъпа на граждани до приетите решения на 
администрацията, общинския съвет и кмета. Например: обосновано предполагаме, че съществува правилни за организацията 
на дейността на общинската администрация, но той не е достъпен на сайта на общината. Предлагаме всички действащи 
нормативни актове да бъдат качени на сайта на общината. Информацията на сайта да бъде организирана по достъпен и 
разбираем начин. 

- Съществуващия нормативен документ „Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересувани 
органи и трети лица при изработването на общ устройствен план на община (ОУПО) Дупница и извършването на екологична 
оценка“ не е правно издържан. Препоръчваме правилата за обществено обсъждане и участие на гражданите в процеса по 
управление на територията да бъдат регламентирани в отделна наредба, която да урежда правилата за провеждане на 
обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията. 

- Недостатъчно добре е застъпено участието на гражданите и в процеса по управление на публичните финанси. 
Препоръчваме да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по управление на публичните 
финанси – обществени обсъждания, консултации и др. Подходящо е това да се направи в специфична наредба за условията и 
реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общинския дълг. 

- Препоръчваме да се регламентират по-ясно процедурите по провеждането на обществено обсъждане на бюджета 
на общината. Това може да стане или в конкретна наредба или в правилника за организацията на дейността на общинския 
съвет и/или в правилника за организация на дейността на администрацията.  

- Препоръчваме да се стимулират всички възможно форми на електронно участие на гражданите. Да се създават он-
лайн форуми за обсъждане на съществуващи предложения и даването на нови. Това трябва да включва всички възможни 
сфери, включително и тези на устройство на територията и публичните финанси. 



Адресат Препоръки 

- Проблемите на обществените консултации не се засягат достатъчно изчерпателно в общинската нормативна уредба 
на община Дупница. Препоръчваме да се приема конкретна наредба за провеждане на обществени консултации, в съответствие 
със законовата регламентация от Закона за нормативните актове. Препоръчваме да се следват Стандартите за управление на 
консултациите на МС. 

- Съществено е да се дефинира ред за взаимодействие със заинтересовани страни, ред за тяхното идентифициране и 
уведомяване, като този ред трябва да е публично достъпен. 

- Препоръчваме да се търсят иновативни, най-вече електронни форми, он-лайн за обществени консултации. 
- Препоръчваме на сайта на общината да се създаде раздел „обществени консултации“, в който да се обобщава 

нормативната регулации и да се дава информация за проведените и актуалните обществени консултации. 
- На сайта на община Дупница не е видно да съществува електронно деловодство. Възможността да се подават по 

електронен път всякакви предложения, искания, жалби и др. от страна на гражданите е от изключително значение за 
създаването на базисни условия за гражданско участие. Препоръчваме създаването и развитието на електронно деловодство. 

Г-н Георги Николов, председател на ОС, община  Нова Загора 

Г-н Николай Грозев, кмет на община Нова Загора 

Копие: Г-жа Мария Стефанова Секретар на Община Нова Загора 

 

- Препоръчваме да се разработи ред за участие на гражданите в Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, включващ всички форми на гражданско 
участие. В момента са разгледани само две - референдуми и общо събрание на населението, изключено е дори общественото 
обсъждане, което е задължително за някои актове на общинския съвет. Тук е абсолютно задължително поне това да бъде 
включено в регламентацията. Тя трябва да бъде изчерпателна – като определя ред, срокове, начини за публично оповестяване 
и провеждане на обществени обсъждания. 

- Препоръчваме да се регламентира като специфично задължение и функции на администрацията на общината - 
взаимодействието с гражданите. Да се определят конкретни срокове и правила за приемане, отговор и организиране на 
различните форми на участие на гражданите, особено в случаите, в които това е задължително. Да се определят длъжностните 
лица, които отговарят за тези процеси. 

- Препоръчваме да се оформи отделна секция на сайта на общината, в която да са предоставя обобщена информация 
по различните начини и форми за участие на гражданите. Препоръчваме, в нея да се публикуват инструкции и насоки, които 
да улесняват гражданите при работата им с администрацията. 

- Да се повиши публичността на приетите актове, най-вече чрез оповестяването им на интернет страницата на 
общината по разбираем и достъпен начин. Въпреки че голяма част от информацията е налична на сайта, тя е трудно разбираема 
и достъпна за неспециалисти. 

- Да се стимулира допълнително развитието на електронното деловодство. 
- Препоръчваме да се разработи специфична нормативна уредба, регулираща участието на гражданите в процесите 

по управление на територията. Най-добре би било това да се регламентира в отделна наредба, която да урежда правилата за 
провеждане на обществено обсъждане в областта на пространственото развитие и устройството на територията. 

- Въпросите за провеждането на обществени консултации изобщо не се засягат в нормативната уредба на община 
Нова Загора. Препоръчваме да се приема конкретна наредба за провеждане на обществени консултации, в съответствие със 
законовата регламентация от Закона за нормативните актове. Препоръчваме да се следват Стандартите за управление на 
консултациите на МС. 

- Съществено е да се дефинира ред за взаимодействие със заинтересовани страни, ред за тяхното идентифициране и 
уведомяване, като този ред трябва да е публично достъпен. 

- Препоръчваме да се търсят иновативни, най-вече електронни форми, он-лайн за обществени консултации. 
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- Препоръчваме на сайта на общината да се създаде раздел „обществени консултации“, в който да се обобщава 
нормативната регулации и да се дава информация за проведените и актуалните обществени консултации. 

- Препоръчваме да се създадат възможности гражданите да обсъждат в електронна среда предложения, да изказват 
мнения и да отправят предложения. 

Г-н Николай Димитров, Председател на ОС,  

г-жа Галина Стоянова, Кмет  

Копие: Г-жа Иванка Иванова- секретар 

Община Казанлък 

- Съществуващите правила за работа на администрацията на общината, регламентирани в устройствения й правилник, 
определят един от заместник-кметовете да организира работа с младежите и младежките организации, но липсват 
разпоредби за  взаимодействие с гражданите и други граждански организации. Предлагаме да се регламентира като 
специфично задължение функции на администрацията на общината по взаимодействие с гражданите. Да се определят 
конкретни срокове и правила за приемане, отговор и организиране на различните форми на участие на гражданите, 
особено в случаите, в които това е задължително. 

- Консултативният съвет по култура и туризъм в Община Казанлък e работещ пример за взаимодействие с гражданите и 
бизнеса. Добре би било този опит да се разшири и в други сфери, от съществено значение за общината. 

- Пропуск в нормативната уредба за участието на гражданите в управлението на община Казанлък е липсата на конкретна 
регулация относно този процес в сферата на устройство на територията, въпреки че оценката на практиката на 
общината, включително през съдебни решения, показва, че всички законови изисквания се спазват. За по-голяма правна 
сигурност е подходящо да се разработи специфична нормативна уредба, регулираща участието на гражданите в 
процесите по управление на територията и развитието на населените места. Най-добре би било това да се регламентира 
в отделна наредба, която да урежда правилата за провеждане на обществени обсъждания и други форми на гражданско 
участие в областта на пространственото развитие и устройството на територията; 

- В разглежданата нормативна рамка е обърнато внимание на включването на заинтересованите страни. Съществено е да 
се дефинира ред за взаимодействие с тях, ред за тяхното идентифициране и уведомяване, като този ред трябва да е 
публично достъпен. 

- И по отношение на включването на гражданите при планирането, формулиране, приемане, изпълнение и отчитане на 
свързаните с общинските финанси дейности, практиката за включване на гражданите превъзхожда нормите, 
предвидени в общинската уредба. Разработването на специфична регулация за участието на гражданите в процеса по 
управление на публичните финанси – обществени обсъждания, консултации в специфична наредба би допринесло за 
по-голяма предвидимост, още повече, че практиката съществува. 

Андон Тодоров, председател на ОС,  

Г-н Ясен Попвасилев, и.д. Кмет  

Копие: г-жа Мария Стойнева, Секретар 

 община Благоевград 

- Устройственият правилник на Общинската администрация в Община Благоевград задава прекалено общи правила за 
взаимодействие с гражданите и гражданските организации. Предлагаме да  се регламентират специфични функции на 
администрацията на общината по взаимодействие с гражданите. Да се определят конкретни срокове и правила за 
приемане, отговор и организиране на различните форми на участие на гражданите, особено в случаите, в които това е 
задължително. Например, много по-ясно, непротиворечиво и конкретно е регламентиран процеса в правилника за 
организация на дейността на общинския съвет. 

- Установен пропуск е отсъствието на рамкова уредба за осигуряване на участието на гражданите в управлението на 
община Благоевград, както и на конкретна регулация относно този процес в сферата на устройство на територията и 
управлението на местните финанси. Най-добре би било това да се регламентира в отделна наредба, която да урежда 
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правилата за провеждане на различните форми на гражданско участие, с регламентиране на задълженията на органите 
на местната власт, на местната администрация, срокове, възможности за online консултации и обсъждания. 

- Отделно бихме препоръчали да се разработи специфична регулация за участието на гражданите в процеса по 
управление на публичните финанси – обществени обсъждания, консултации и др., включително online 

Г-жа Мария Динева, председател на ОС, община  Стара Загора 

Г-н Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора 

Копие: г-н делян иванов , секретар на община Стара Загора 

- Препоръчваме да се разработят, приемат и публикуват на интернет страницата на общината специфични общински 
наредби и правила за гражданско включване, провеждане на обществени допитвания, обсъждания и консултации. При 
разработката и впоследствие прилагането на правилата в практиката да се имат предвид стандартите за провеждане на 
обществени обсъждания и публични консултации, приети от Съвета за административна реформа през 2019 година и 
публикувани на http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=18&Id=296&y=&m=&d=., както е 
Наръчника за гражданско участие - http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=18&Id=294&y=&m=&d=.   

- В устройствения правилник на общинската администрация да се впишат задължения за служителите за участие в 
иницииране, организиране, провеждане на обществени обсъждания и публични консултации, както и обобщаване и  
публикуване на резултатите от тях с цел предоставяне на обратна връзка към гражданите.  

- Препоръчваме да се разработят, приемат и публикуват на интернет страницата на общината изискващите се от ЗУТ 
наредби за провеждане на обществените обсъждания. При разработването им и прилагането им в практиката да се отчетат 
както спецификите, зададени от ЗУТ, така и общите изисквания и норми, според посочените вече Стандарти и Наръчник.  

- Да се осигури подходящо обучение за служителите в администрацията, на които ще се възложат функции по 
обществени обсъждания и публични консултации за спазване на стандартите за гражданско участие.  

- Във всички правила за гражданско участие да се обърне специално внимание на обратната връзка, предоставяща 
информация на гражданите за резултатите от обществените обсъждания и публичните консултации и аргументираното 
отхвърляне или приемане на направените предложения.  

- Чл. чл. 30 и 31 от Наредба за условията и реда за създаване на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, приемане и отчет на бюджета на община Стара Загора. уреждат редът и правилата за оповестяване на проекта 
за бюджет, като: той се публикува на интернет страницата на общината; кметът организира подготвянето на материал, 
представящ основните показатели на бюджета в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в 
обсъждането; най-малко седем дни преди обсъждането на проекта за бюджет се публикува обява в местен ежедневник, с която 
се оповестяват датата, часа и мястото за провеждане на общественото обсъждане. Не е ясно защо този материал е предназначен 
само за участниците в обсъждането и не е въведено задължение за публикуването му в интернет и в средствата за масово 
осведомяване. Препоръчваме този материал да се оповестява възможно най-широко – както чрез сайта на общината, така и 
чрез средствата за масово осведомяване.  

Г-н Елен Герджиков, председател на ОС, община Столична община  

Г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на община Столична община  

Столична Община  

 

- Столична община притежава една от най-добре разработените нормативни уредби в страната по отношение на 
гражданското участие. Независимо от това при проучване на практиката по нейното прилагане бяха установени дефицити. 

- На първо място, това е свързано с комуникационната кампания при провеждане на публични консултации и обществени 
обсъждания. Препоръчваме публикациите както на електронния портал на СО, така и в средствата за масово осведомяване да 
бъдат на разбираем за гражданите език. Разбираме аргументите на професионалистите, че проектите на документите трябва 
да се публикуват в оригинален вариант, но те трябва да бъдат съпроводени и с разяснителен текст на предложенията, както и 
за възможните ефекти върху общността.  
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- На второ място препоръчваме проактивна политика на общинската администрация за търсене на мнението на 
съответните професионални общности по проектите на нормативни документи.  

- Трето, необходимо е да се прилагат различни форми на граждански консултации. Общинската администрация 
предпочита писмените консултации. Рядко се прибягва към обществените обсъждания. След натрупания опит в големи групи 
от населението в дигиталното общуване като следствие от наложените ограничителни мерки от пандемията с корона вируса, 
препоръчваме въвеждането на онлайн обсъждания и консултации.  

- Четвърто, най-слабото място в работата на общинската администрация е липсата на обратна връзка. Необходимо е 
аргументирано да бъде разяснено на общността кой предложения се приемат и кои се отхвърлят.  

- Препоръчваме развитие на електронното деловодство и комуникацията с граждани по електронен път. Нашият опит 
показва, че не всички писма подадени чрез електронното деловодство получават отговор. Нашето писмо-покана за участие в 
проекта остана без внимание. 

- Препоръчваме усъвършенстването на нормативната уредба и организацията и провеждането на обществените 
обсъждания на проекта за бюджет на СО и отчета за изпълнение на бюджета на СО. Практиката е те са се провеждат в залата 
на СОС, но тя е малка и не предполага включването на повече хора. Да се разшири практиката за провеждане на тези 
обсъждания по райони и протоколите от тези обсъждания също да бъдат част от пакета документи за разглеждане в СОС. 

 


