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1. Източници на информация





















Общинския план за развитие на Община Бургас за периода 2014 – 2020 г.;
Общинския план за развитие на Община Стара Загора за периода 2014 – 2020 г.;
Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014 – 2020 г.;
Общински план за развитие на Община Ямбол за периода 2014-2020 г.;
Интернет страницата на Община Бургас (https://www.burgas.bg/);
Интернет страницата на Община Стара Загора (https://www.starazagora.bg/bg/);
Интернет страницата на Община Сливен (https://mun.sliven.bg/);
Интернет страницата на Община Ямбол (https://yambol.bg/);
Общински правилници и нормативни документи за финансиране на проекти на
граждански организации от територията на общините Бургас, Стара Загора,
Сливен и Ямбол;
Статистическа информация от Националния статистически институт
(http://www.nsi.bg/) по отношение на икономиката и населението на територията
на общините от ЮИРП;
Централен регистър на НПО към Министерство на правосъдието
(https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch);
Централен
регистър
на
НАПОО
за
ЦПО
и
ЦИПО
(http://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/);
Агенция за социално подпомагане (http://asp.government.bg/);
Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти
на
ЕС
в
България
(https://eumis2020.government.bg/;
http://umispublic.government.bg);
Регистър на доставчиците на социални услуги
(http://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/registar-na-dostavchitsite);
Анкетни карти от проведено проучване;
Събрана и обработена информация от проведени срещи и фокус групи със
заинтересовани страни от територията на ЮИРП;
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2. Общи положения
Настоящият документ е изготвен, съгласно подписан договор от 15.07.2019 г. между
Сдружението на общините от ЮИРП и „ЦИНО ТИМ-8” ООД с предмет „Анализ на
добри практики и извеждане на препоръки за подобряване на гражданското участие в
процесите на дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни политики в общините от
Югоизточен район за планиране“. Възложените в договора дейности са по проект №
BG05SFOP001-2.009-0092 „Прилагане на модели и политики за насърчаване на
гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно
ниво”, процедура № BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в
процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” в
изпълнението на Договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0092-C01, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
Основната цел на изследването е да се проучат и анализират дефицитите и потенциала
за внедряване на ефективни механизми за гражданско участие на общините от
югоизточен район за планиране (ЮИРП), да се изследват добри международни практики
и такива на местно ниво за изграждане на капацитет за гражданско участие при
дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни политики и решения.
Във фокуса на настоящото проучване е опитът на жителите в градските ареали на
ЮИРП във взаимодействие с местните органи на самоуправление и как този опит влияе
върху техните нагласи, убеждения и инициативи. Ето защо проучването беше насочено
и обхвана следните целеви групи и заинтересовани страни от четирите големи общини в
Югоизточен район на планиране - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол:
 Представители на структурите на гражданското общество (НПО, неформални
общности, местни лидери и обществено значими личности) с цел оценка на
техните нагласи, потребности и капацитет за участие в процеса на иницииране,
подготовка и мониторинг на политики на местно ниво;
 Представители на общинските администрации и общинските съвети на четирите
големи общини в ЮИРП - Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, за да се очертае
отношението на местната власт към отварянето на процеса на вземане на решения
с участието на гражданите, наличието на практики и институционално поведение,
стимулиращо активно включване, да се установи нивото на готовност и капацитет
за експериментиране с нови практики, поемане на риск от провал и
оползотворяване на наученото за целите на доброто управление;
 Представители на бизнеса и социално - икономическите партньори, за да се
анализират съществуващите комуникационни канали и инструменти за
взаимодействие с местната власт и да се оцени потенциала за въвличане на
бизнеса и СИП в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики от изпълнителната власт.
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3. Методология
Организацията и изпълнението на поръчката се осъществи чрез серия от проучвания,
базирани върху изследователски дизайн от смесен тип - комбинация от количествени и
качествени методи за изследване.
Изследователският дизайн представлява съгласувана система от методи за
осъществяване на проучване. Съществуват два основни модела на емпирично
изследване, които са теоретично и процедурно различни. И двата имат за цел описването
на реалността, но се различават по формата на въпросите, чрез които достигат до това
описание, и по гледната точка, от която се интерпретира тази информация. Те са известни
като гъвкави/качествени и фиксирани/количествени методи. При фиксираните методи се
планират изследователски подходи, които да поддържат непроменен или приблизително
еднакъв изследователския контекст по време на изследването. При гъвкавите методи се
планира възможността контекстът на наблюдението да се променя или да бъде променян
в процеса на събиране на данни. Общото между тях е, че те са планирани, систематични,
емпирични методи на изследване, които се осъществяват от гледна точка на научния
скептицизъм (подлагане на съмнение и проверка на „очевидните” обяснения за
наблюдаваните феномени). Във връзка с това в настоящото изследване са използвани
следните методи:
 Кабинетен (документен) анализ – включва проучване на регистрираните ЮЛНЦ
в общественополезна дейност и официално регистрираната им активност;
 Индивидуални интервюта – проведоха се редица индивидуални интервюта с
представители на гражданското общество и общинските администрации, с цел
установяване на неформални групи и лидери на мнение. Едновременно с това се
установиха начините, по които заинтересованите страни комуникират и
взаимодействат като се очертаха конкретни проблеми в тези процеси.
Индивидуалните интервюта дадоха възможност да се сравнят субективното
мнение на заинтересованите страни по отношение на нормативните документи,
които са създадени за подпомагане на гражданските организации и резултатите
от документния анализ във връзка с тях. Изследвана е историята на създаване и
приемане на съответните документи, както и участието на гражданите и местните
власти в този процес. По време на индивидуалните интервюта проучихме дали
има вътрешноорганизационни проблеми и какъв е потенциала на отделните
организации за промяна и развитие;
 Организиране на фокус групи – метод, с помощта на който бяха изследвани
основните проблеми, свързани с комуникацията между заинтересовани страни:
гражданското общество, общинските администрации и бизнеса. Фокус групата е
инструмент за обективизиране на отделните мнения и улавяне на общия тренд в
развитие на съвещателния процес;
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 Анкетно проучване – особено важен елемент при прилагането на този метод
беше създаването на универсална анкетна карта, която да обхване гражданското
общество (НПО, бизнес) и общинските администрации. Резултатите от анализа на
анкетното проучване отрази в измерими стойности субективното усещане за
взаимодействие, комуникация и промяна на всички заинтересовани страни;
 Gap анализ (анализ на несъответствията) – с помощта на този метод се
установиха и оцениха несъответствията между действащата нормативна уредба за
подпомагане на гражданските организации, моделите на формална комуникация
и оценката на заинтересованите страни по отношение на тяхната приложимост и
функционалност;
 Експертна оценка – експертна оценка беше необходима при: 1) изготвяне на
критерии за оценка на активността на отделните участници в съвещателния
процес и прилагането им с цел класификация; 2) анализ и оценка на
приложимостта на всеки един документ към настоящия момент; 3) обработка и
анализ по отношение на проведените фокус групи, индивидуални интервюта и
анкетно проучване в контекста на поставената задача;
4. Идентифициране на активни организации, мрежи, коалиции от организации
или неформални групи, които участват в обществени консултации и/или
могат да влияят на формирането на политики на местно ниво в градските
ареали на ЮИРП
Идентифицирането на активни организации в градските ареали на Бургас, Стара
Загора, Сливен и Ямбол мина през търсене и обработка на публично достъпна
информация в интернет и социалните мрежи. В резултат на което, бяха установени 1 278
нестопански и стопански организации от различни сфери на социално-икономическия
живот, класифицирани по видове, предмет на дейност и интереси, според нивото на
обществена активност и потенциала им за участие във формирането на политики на
местно ниво. От тях 374 бяха определени като активни с висок, среден или нисък
потенциал за участие в обществени дебати, разпределени по групи както следва:
Фондации и сдружения – 187 бр.; Стопански организации – 45 бр. и Читалища – 142 бр.
(таблица 1 по-долу).
За целите на настоящото проучване обществено активни са онези организации, за
които има публично оповестена информация във връзка с техни инициативи, проекти и
постижения през последните три години. Това са организации, за които има множество
публикации, статии и информация в медиите, интернет и специализирани сайтове на
институции, които се ползват с обществено доверие. Най-активните сред тях имат и
собствени интернет страници, където може да бъде намерена актуална информация за
тяхната история, дейности и намерения. Обществено активните организации са условно
оценени според потенциала им за участие в обществени дебати по теми, свързани със
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социално-икономическия живот на територията, на която те са създадени и извършват
своята дейност. В тази връзка са определени три нива: висок, среден и нисък потенциал
за активност.
Организациите с висок потенциал за участие в обществени дебати/политики са тези,
които присъстват в 5 от 10 публикации при търсене на информация за тях в интернет.
Повечето от тези организации имат интернет сайт и множество съвместни инициативи и
проекти с други подобни организации, местни и държавни органи. За тях се намира
информация в сайтове на техни партньори, институции, донори, фондации и фондове.
Повечето от тях работят в сътрудничество и активно през годината. Имат организирани
регулярни, ежегодни инициативи, участват в обществени форуми и събития.
Организациите със среден потенциал са тези, които обикновено сътрудничат и се
включват в инициативи и проекти на свои партньори. Често нямат интернет страница,
но за тях има публикации в медиите. Тези организации обикновено имат регулярни
събития и инициативи през годината. Участват в обществени форуми и вземат
отношение по въпроси, които са пряко или косвено свързани с тяхната дейност.
Организациите с нисък потенциал могат да бъдат разделени в три групи:
 Първата група са тези, за които не може да бъде открита никаква информация за
дейност в публичното пространство;
 Втората група са тези, за които почти няма информации в медиите, но има такава
в сайтове на техни донори и партньори;
 Третата група са такива, които имат собствен сайт и са активни в социалната
мрежа. Те обикновено са строго специализирани и за тях няма данни за
обществена активност извън ангажиментите в организацията, поради която те са
създадени, като спортните клубове например. Тези организации биха се включили
в чужди обществени инициативи. Ежегодното финансиране при повечето от тях
става чрез държавни и/или общински, специализирани фондове, донори и членски
внос. Това много често ги прави неутрални и/или неактивни. Такива организации
рядко участват в обществени форуми, ако темата пряко не ги засяга.
Повече информация за технологията на идентифициране на организациите,
събирането и обработката на информация за тях, както и повече яснота и примери
относно нивото на техния потенциал на активност е изложена в Доклад 2, част от
предмета на поръчката.
Таблица 1
Район

Вид на
организациите

Бургас

Фондации и
сдружения

Идентифицирани Обществено Потенциал за участие в
обществени дебати (брой)
организации
активни
(брой)
(брой)
Висок Среден Нисък
509

97

40

47

10

7

Стара
Загора

Сливен

Ямбол

Стопанска
организация

14

14

14

-

-

Читалища

29

29

-

-

10

Фондации и
сдружения

269

42

17

13

12

Стопанска
организация

12

12

12

0

0

Читалища

56

56

0

0

10

Фондации и
сдружения

205

32

13

13

6

Стопанска
организация

11

11

11

-

-

Читалища

51

51

-

-

10

Фондации и
сдружения

108

16

10

6

0

8

8

8

-

-

6
1278

6
374

125

79

6
64

Стопанска
организация
Читалища
Общо

Според нивата на активност, описани по-горе в таблица 1 се вижда, че от общо 374
активни организации, 125 са с висок потенциал, 79 със среден и 64 са с нисък потенциал
за участие в обществени дебати за формиране на политики.
На територията на община Бургас са идентифицирани 509 нестопански организации
(фондации и сдружения), от които 97 са обществено активни - 40 от тях са с висок
потенциал, 47 са със среден и 10 са с нисък потенциал на активност.
В Стара Загора са установени два пъти по-малко фондации и сдружения – 269 броя,
от които 42 обществено активни: 17 с висок, 13 със среден и 12 с нисък потенциал за
участие в обществени дебати за формиране на политики.
За Сливен като сравнително по-малък град са идентифицирани 205 нестопански
организации, от които 32 обществено активни: 13 с висок, още толкава със среден и 6 с
нисък потенциал.
При обработката на събраната информация за Ямбол се установи, че на територията
на града са регистрирани 108 фондации и сдружения, от които 16 са идентифицирани
като активни – 10 са с висок и 6 със среден потенциал за участие във формирането на
местни политики.
На територията на четирите общини функционират 142 читалища, които се
разглеждат като обществено активни граждански организации, регистрирани по
специален закон. Читалищата активно участват в културния календар, развиват групи,
формации, кръжоци и курсове, свързани с култура и образование, както и взимат участие
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в обществени инициативи на общините или други организации на територията и
страната. Тяхното финансиране става основно чрез държавни дотации и общински
помощи, дарения, спонсорства и собствени приходи предимно от наеми на помещения.
Това много често ги прави неутрални и/или неактивни. Читалищата рядко участват в
обществени форуми, ако темата пряко не ги засяга. Това към момента ги определя като
организации с нисък потенциал на активност във формирането на местни политики. Това
са предимно читалищата, функциониращи в градовете Бургас (10), Стара Загора (10),
Сливен (10) и Ямбол (6), където социалната среда и градската култура оказва влияние
върху тяхната активност. Именно в градовете са установени и няколко читалища, които
са по изключение с по-висок потенциал, но те са голяма рядкост.
Представителите на стопанските организации, участвали в изследването са
идентифицирани като подизпълнители по обществени поръчки, проведени от страна на
четирите общини в ЮИРП. Това са фирми, които имат опит в комуникацията и
взаимодействието с общинските администрации, което за целите на настоящото
изследване е много ценно. Тъй като те са бизнес организации и рядко се включват в
обществени дебати, особено ако това не засяга тяхната дейност, нивото им на активност
е определено като ниско.
От Приложение 1 се вижда, че в анкетното проучване са взели участие 148
представители на заинтересованите страни на териториите на общините Бургас, Стара
Загора, Сливен и Ямбол: общинските администрации - 30% (44 бр.), неправителствени
организации (фондации, сдружения и читалища) - 39% (58 бр.) и бизнеса - 31% (46 бр.).
Това означава, че близо 18% (58/(187+142)) от обществено активните неправителствени
организации и 100% от идентифицираните представители на бизнеса са анкетирани.
Важно е да се отбележи, че една не малка част от анкетираните са участници в
проведените фокус групи и индивидуални интервюта, така че по някои въпроси да се
навлезе в по-големи подробности и дълбочина.
В рамките на настоящото изследване са проведени множество фокус групи и
интервюта с представители на общинските администрации, неправителствени
организации и бизнеса.
Разпределението на участниците в анкетното проучване по територии и целеви групи
е както следва:
 Бургас - 43 бр.(29%): НПО – 17 бр.; Община – 12 бр.; Бизнес – 14 бр.;
 Стара Загора - 38 бр. (26%): НПО – 16 бр.; Община – 10 бр.; Бизнес – 12 бр.;
 Сливен - 41 бр. (28%): НПО – 18 бр.; Община – 12 бр.; Бизнес – 11 бр.;
 Ямбол - 25 бр. (17%): НПО – 7 бр.; Община – 10 бр.; Бизнес – 8 бр.
По-голямата част от анкетираните (69%) във връзка с техни инициативи са си
сътрудничили с някои от трите типа организации: община, НПО и бизнес. От гледна
точка на изследването може да се каже, че в него са взели участие представители на
активни организации с опит във взаимодействието си помежду им.
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Анкетираните представители на общинските администрации са много добре
подбрани за целите на изследването, тъй като 100% от тях имат опит с НПО и 77% с
представители на бизнеса. Това може да гарантира автентичност, легитимност и високо
качество на резултатите от проучването.
Респондентите, представители на НПО, са формирали най-голямата целева група,
като 81% (47/58) от тях най-много взаимодействат с подобни на тях структури. Излиза,
че по-голямата част от НПО си имат свой „собствен живот”, организиран покрай други
НПО, финансиран от спонсори, донори и фондове, от които 45% имат взаимодействие с
общинските администрации и почти толкова с бизнеса. Същевременно над половината
(54%) от представителите на бизнеса, участвали в изследването, имат опит с общини и
близо толкова с НПО, което е добра основа за качество на резултата от изследването.
Идентифицирането на активни организации, които да участват във
формирането на политики на местно ниво приключи със създаването на
регионална карта, включваща информация за съществуващите форми на
гражданско участие на териториите на Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Регионалната карта съдържа информация за предмета на дейност и основни
интереси на неправителствените организации, данни за тяхната обществена
активност, потенциала им за участие в публични дебати за формиране на политики
и информация за нормативните документи за подкрепа на местни граждански
инициативи.
Подробна информация за технологията на създаване на регионалната карта и
базата данни за неправителствените организации на територията на градските
ареали на ЮИРП е публикувана в Доклад №2, към предмета на поръчката.
5. Инвентаризация и анализ на стратегическите и нормативни документи,
които насърчават включването на гражданските организации в процеса на
вземане на решения
Основните стратегически документи, които описват как местната общност вижда
развитието на своята община са: Общинския план за развитие (ОПР) и Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Всеки един от посочените
документи се подготвя, съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР), в съответствие
с Областната стратегия за развитие, Регионалните планове за развитие и Национална
стратегия за регионално развитие, която от своя страна е съобразена с Националната
програма за развитие на България.
Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на
ОПР и ИПГВР следва да гарантират в значителна степен, че стратегическите документи
са в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, както
и с определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
Освен това, плановете трябва да бъдат съобразени със специфичните условия, ред и
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изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното
самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и
имотния регистър за територията на общината.
ОПР и ИПГВР следва да бъдат разработени в съответствие с целите на кохезионната
политика на ЕС за определения период и да допринасят в максимална степен за
прилагане на принципа на партньорство, който е един от основните механизми за
функциониране на ЕС. Основното изискване за това е активно участие на
гражданското общество в процеса на разработване, мониторинг и оценка на
проектите и стратегическите документи за развитие. За целта е необходимо да се
идентифицират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и
прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие. Трябва да се
осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната
общност като цяло, както и да се мотивира обществеността за активно участие в процеса
на подготовка и реализация на ОПР/ИПГВР. Важно е заинтересованите страни да бъдат
включени както на етапа на разработване и приемане на ОПР/ИПГВР, така и при
реализацията на целите и приоритетите, заложени в плановете.
Общината трябва да осигури необходимата публичност и да предприеме всички
възможни мерки за поддържане на интереса и мотивацията за участие на местните
общности в определянето и в реализацията на целите и приоритетите на документа. В
тази връзка следва да се разработи комуникационна стратегия, която да гарантира
прилагането на принципа на партньорство и да осигури прозрачност на процеса по
изготвяне и реализация на плановете чрез одобрение, изпълнение и проследяване на
набор от подходящи мерки и действия.
Специфичните действия за осигуряване на необходимата информация и публичност
включват провеждането на разяснителни кампании, които могат да обхващат:
 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, фокус групи,
форуми/семинари, печатни материали, видеоматериали и др.) на информация за
предвижданията на ОПР/ИПГВР, за ролята на гражданите и на бизнеса по
отношение определянето на приоритетите за развитие на общината и
реализацията им, както и очакваните резултати в различните сфери;
 Фокусиране на вниманието върху възможностите за изграждане на публичночастни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на публичния
сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на услугите,
предоставяни на гражданите и бизнеса;
 Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет,
общинската администрация, социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване висока
ефективност при изпълнението на плана;
 Разясняване на необходимостта и значението на стратегическото планиране на
развитието на общината за повишаване ефикасността на публичните разходи и
11

осигуряването на по-голяма добавена стойност от тях, както и за подобряване на
стандарта на живот на населението;
 Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за
формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по
отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за
подготовката и реализация на плана.
Комуникационната стратегия трябва да се фокусира върху идентифицирането и
включването на заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходящи
форми, включително кампании за идентифициране на проектни идеи, които да бъдат
включени в програмата за реализация на плана. Важно е да бъде стимулиран подходът
„отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и
възможните решения. Определянето на целите и приоритетите на плана и на мерките,
чрез които ще се реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено
инициатива и ангажимент на общинската администрация, а следва да се планират с
активното участие на гражданското общество. На гражданите трябва да се предоставят
възможности да идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат решения
и да работят за реалната промяна на ситуацията. В тази връзка в ОПР/ИПГВР следва да
се включи:
 Описание на основните подходи/действия/стъпки, които са използвани, за да се
насърчи участието на партньорите и заинтересованите страни;
 Описание на начина на идентифициране на заинтересованите страни и подбора
на участниците в процеса на разработването на ОПР/ИПГВР;
 Кратка обосновка, доказваща, че предприетите мерки са осигурили включването
на максимален брой участници от всички възможни групи заинтересовани страни;
 Комуникационен механизъм за осигуряване на информация, отчетност и
прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси
по програмата за реализация. Принципът на партньорство и сътрудничество с
представителите на различните групи заинтересовани страни следва да се прилага
в рамките на целия процес на изпълнение на плана. Обществеността следва да
бъде информирана за начина на изпълнение на мерките от програмата за
реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са били изразходвани
финансовите ресурси, с които е било обезпечено изпълнението на програмата за
реализация;
 Описание на предвидените мерки за комуникация, информация и включване на
заинтересованите страни и партньорите в процеса по бъдеща актуализация на
програмата за реализация и идентифициране на нови проектни идеи в плана.
В рамките на настоящото изследване бяха разгледани и проучени стратегическите
документи, изработени и прилагани от всяка една от четирите общини: Бургас, Стара
Загора, Сливен и Ямбол, съобразно посочените по-горе изисквания. Тези документи се
отнасят до тематичните единици, които са изведени от проведените интервюта, фокус12

групи и анкетно проучване (Приложение 1), а именно: икономика, култура и
образование, инфраструктура и облагородяване на населените места, социални грижи и
опазване на околната среда.
В таблиците по-долу са посочени стратегически документи, публикувани на интернет
страниците на четирите общини, които са основно средство за комуникация със
заинтересованите страни на териториите. По този начин освен инвентаризация и преглед
на стратегическите документи се установи как всяка една община осигурява лесен
достъп на своите граждани до важните за развитието на територията документи.
Община Бургас
В таблица 2 по-долу са посочени основните стратегически документи на Община
Бургас, при подготовката на които са включени: граждани, НПО, бизнеса и други
заинтересовани страни.
При подготовката на ОПР и ИПГВР са спазени принципите за публичност и
комуникация с общността, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие
(ЗРР) и методическите указания за това. Прави впечатление, че освен това е създаден
официален електронен форум, който дава възможност за лесен достъп и широко участие
на заинтересованите страни при обсъждането и даването на предложения. В допълнение
е използвана и добра практика за набиране на конкретни идеи за проектни предложения,
което прави прогнозите по-реалистични, а изпълнението по-ефективно на ИПГВР. В този
процес на сайта на Община Бургас са публикувани обяви, проектни фишове и
информация, която насърчава и улеснява участието на целевите групи.
Това се наблюдава и при подготовката на Програмата за управление на отпадъците
2016 – 2020 г., като е посочено, че са извършени две проучвания сред гражданите и
бизнеса на община Бургас, с помощта на които са определени: степента на
информираност, нагласите на гражданите, оценка и препоръки към системата за
управление на отпадъците към 2016 г. и тяхната готовност да се включат в нови модели.
От таблица 2 се вижда, че при Стратегията за устойчиво развитие на туризма в
Община Бургас 2018 – 2023 г. не става ясно, доколко НПО, гражданите и бизнеса са били
ангажирани при подготовката на документа. За изпълнението, наблюдението и
мониторинга на Стратегията се предлага да бъдат извършени анкетни проучвания и
допитвания до гражданите, с цел получаване на обратна връзка от общността.
Програмата за управление на отпадъците и Стратегията за устойчиво развитие на
туризма са стратегически документи, които са съгласувани с редица подобни документи
от национално и областно ниво, както и с ОПР и ИПГВР на Община Бургас. Това в
известна степен ги прави представителни и съгласувани с целевите групи.
По отношение на гражданските инициативи Община Бургас има специална политика
за подпомагане и финансиране на културата, както и за съфинансиране на одобрени
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проекти от Европейски фондове и програми. В подкрепа на това са изготвени и се
прилагат два правилника.
Правилникът за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства
за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас подпомага
граждански инициативи, които са извън културния календар на общината. Целта е
проектите да предлагат нещо ново и да имат интегрирано въздействие, като помощта е
насочена към изявата на културни институти, творчески формации, индивидуални
професионални творци, сдружения и организации – в това число и организации с
нестопанска цел в създаването, разпространението и промотирането на произведения от
различните видове изкуства. Освен това се стимулира въвеждането на съвременни
образователни практики, насочени към развитието на аудитории в областта на културата.
В настоящото проучване някои от представителите на заинтересованите страни, които
взеха участие в интервютата и фокус групите споделиха, че при изработването на този
правилник са провеждани обсъждане и работни срещи с някои от гражданските
организации.
Представители на общинската администрация съобщават, че няколко дирекции са
въвлечени в правенето на нормативна база, която финансира културни проекти в Бургас:
младежки дейности, социални дейности, европроекти, в т.ч. и бизнес инкубатор. Според
тях годишния бюджет за култура е около 70 000 лева, при интензитет до 70%, които
стигат за финансиране на 10 културни инициативи, допълващи културния календар:
„Повечето от проектите са фестивали, които стимулират директно творците,
например фестивала на водата, който се реализира през годините, включително и
няколко пъти без финансиране, което е устойчивост на резултата“.
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Таблица 2
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Бургас
№

1

2

Стратегически и нормативни
документи за местно развитие

Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на
информация

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, организиране на интервюта и
фокус групи и обществени обсъждания;
официален електронен форум на сайта на
Общината

https://www.burgas.bg/

Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на
град Бургас 2014-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

проведени са обществени обсъждания; набиране
на проектни предложения и идеи за развитие,
списъци със зони за въздействие:
http://www.burgas1.org/e107_plugins1/content/conten
t.php?content.171

https://www.burgas.bg/

3

Стратегия за устойчиво
развитие на туризма в
Община Бургас 2018-2023

икономика, култура и
образование

4

Програма за управление на
отпадъците 2016-2020

инфраструктура и
облагородяване на градската
среда и опазване на околната
среда

при преглед на документа не става ясно, доколко
НПО, гражданите и бизнеса са били ангажирани
при неговата подготовка. В мерките за наблюдение
и мониторинг се предлага да се извършат анкетни
проучвания и допитвания до гражданите
при подготовката на програмата е посочено, че са
извършени две проучвания сред гражданите и
бизнеса на община Бургас, които са с цел да се
определят: степента на информираност,
нагласите на гражданите, оценка и препоръки към
настоящата система на управление на
отпадъците и тяхната готовност да се включат в
нови модели

https://www.burgas.bg/

https://www.burgas.bg/
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5

Правилник за условията, реда
и критериите за предоставяне
на финансови средства за
съфинансиране на културни
проекти на територията на
община Бургас

6

Правилник за предоставяне
на средства от общинския
бюджет за съфинансиране на
проекти на неправителствени
организации

култура и изкуство

някои от представителите на заинтересованите
страни, взели участие в интервютата и фокус
групите, споделиха, че е провеждано обсъждане и
работни срещи при изработването на този
правилник

https://www.burgas.bg/

икономика, култура и
образование, инфраструктура и
облагородяване на населените
места, социални грижи и
опазване на околната среда

някои от представителите на заинтересованите
страни, взели участие в интервютата и фокусгрупите, споделиха, че е провеждано обсъждане и
работни срещи при изработването на този
правилник

https://www.burgas.bg/

*Важно: Тематичните единици за определени на база проведени интервюта и фокус групи, както и извършено анкетното проучване
(Приложение 1): „Представителите на общинските администрации, НПО и бизнеса имат консенсус за приоритетите и подкрепата
на проекти за развитие на територията в пет основни направления: икономика, култура и образование, инфраструктура и
облагородяване на населените места, социални грижи и опазване на околната среда. От тук следва, че проблеми могат да възникнат
по-скоро във взаимодействието между целевите групи, формите и качеството на комуникация“
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При кандидатстване с проект по този правилник, кандидатът следва да подготви 5
екземпляра на пакета от документи, описани в чл.10. Оказва се, че това изискване се
възприема като излишна административна тежест. Въпреки това, представители на НПО
заявяват, че: „Процедурата не е тегава, но начинът, по който се случват нещата са
малко....”, дори нещо повече: „Правилникът за финансиране на независими културни
институти е най-демократичното нещо, което се е случило до момента”. Проблем
виждат по-скоро в неравномерното представяне на самите НПО: „Най-активните са
едни и същи и това на администрацията не им харесва, защото искат да има и други
институции и НПО”. Това може да означава, че общината се стреми да подпомогне
повече организации, на въпреки това активните НПО успяват да привлекат по-голямо
финансиране. Така се оформят две групи НПО, между които съществува вътрешно
напрежение: едните са свръх активни, а другите са пасивни, но изискващи, което се
потвърждава от данните, посочени в таблица 1.
Противоречията между двете групи ясно проличаха при проведените фокус групи и
интервюта. Групата на активните неправителствени организации подозира общината, че
отказва финансиране на техни добри проекти, с цел да се предпази от обвинения в
пристрастно насочване на средства само към определени НПО, за сметка на останалите.
Според тях тази „уравниловка“ обслужва политиката на местната власт да държи
щастливи всички НПО, но оказва демотивиращ ефект спрямо най-активните и успешни
сред тях. От своя страна, групата на пасивните заявява, че активните получават средства,
защото се ползват с протекции от общинската администрация. Обвиненията на
интервюираните към „конкурентните“ НПО бяха индиректни, като се забелязваше явно
нежелание за открита конфронтация помежду им. Предложенията на екипа, свързани с
възможен диалог между представителите на отделните организации, бяха отклонявани
чрез изместване на фокуса върху ролята на общината.
Описаният по-горе проблем бе установен и при обсъждането на втория документ, чрез
който Общината подпомага граждански инициативи.
Правилникът за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на
проекти на неправителствени организации обхваща много по-голям диапазон от
обществения живот, а именно: решаване на конкретни социални проблеми, повишаване
социалната ангажираност на младежите за разрешаване на специфичните им проблеми,
преодоляване социалната изолация и реинтеграция на уязвими и маргинализирани
групи, социална интеграция, насърчаване на доброволческа дейност, междукултурно и
междуетническо сътрудничество, утвърждаване на национални традиции и европейски
практики, здравеопазване, екология, развитие на демокрацията и защита на човешките
права, спорт и туризъм. По този правилник се финансират организации, които имат
одобрен проект по Европейска програма.
Към този правилник бяха изказани разнопосочни мнения. В по-голямата си част
оценката на участвалите в проучването е като цяло положителна. Интервюираните
представители на НПО са единодушни, че създаването на подобен документ е било
необходимо, не само за да улесни и регламентира достъпа до финансов ресурс, но се
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възприема и като заявка за заинтересованост и съпричастност от страна на общината към
гражданския сектор.
Начинът, по който е бил изработен и приет правилникът, също среща сравнително
високо ниво на одобрение. Консенсусно е мнението на интервюираните, че
обсъжданията, на които са били поканени заинтересованите страни, са единственият
правилен начин за създаване на работеща нормативна база.
С малки изключения всички НПО, включени в проучването, заявиха чрез своите
представители, че по един или друг начин са участвали в изработването на документа и
до голяма степен го припознават и споделят личния си принос. В същото време,
участниците във фокус групите и интервютата отчитат ниска ефективност от прилагане
на правилника. Причините за това са свързани с административната тежест и процедури
за одобрение: „Процедурата беше много бюрократична. Трябваше на три комисии да
доказвам 1 000 лева разход“. Освен това се оказва, че според целевите групи срокът за
одобрение на проекти от Община Бургас не е пропорционален на срока за изпълнение на
самия проект. Много често срокът за одобрение на проекта е половината от времето за
неговото изпълнение. В същото време няма определен срок, в който да се подпише
договор за финансиране след одобрение на проекта.
НПО изразиха недоволство и от това, че не се подпомагат разходи по предварителната
подготовка на проекта. Причината за това е липсата на административен капацитет и
експертиза от НПО, което се потвърди и от анализа на анкетното проучване. В отговор
на въпрос 8 „Какви трудности срещате при осъществяването на Вашата дейност в
организацията?“ 24 бр. от общо 58 НПО заявяват, че изпитват трудности, произтичащи
от липсата на квалифицирани и образовани кадри, а 20 бр. от тях признават трудности,
свързани с липса на опит и капацитет. От посочените трудности най-много страдат НПО
и бизнеса и най-малко – общинските администрации.
В същото време една част от представителите на НПО изказаха неудовлетворението
си по конкретни условия за финансиране. Размерът на финансово подпомагане по този
правилник е до 75% от собствения принос на кандидата, който се изисква в одобрения за
финансиране проект. Във връзка с това се застъпиха две противоречащи една на друга
тези. Първата беше, че съфинансирането трябва да бъде в размер на до 90% и обосноваха
това с критичното финансово състояние на неправителствения сектор, както и с големите
разходи, свързани с подготовката на проектните документации. Втората теза се
поддържа от по-големия брой участници в проучването. Според нея една
неправителствена организация е длъжна да участва със собствени средства във всеки
проект, по който е партньор. Тези средства не трябва да са символични и 75% от
необходимото самоучастие е повече от достатъчно. Анализът на финансовите параметри
на проектите, посочени като примери от участниците, подкрепят аргументите на втората
теза и затова към този момент не препоръчваме промяна в размера на максималната
финансова помощ, въпреки че малко над 60% от анкетираните НПО имат финансови
трудности.
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По отношение подпомагането на гражданските инициативи могат да бъдат
направени следните препоръки:
 Да се увеличи степента на инициативност и предлагането на повече и поразнообразни идеи и проекти, които да получат финансова подкрепа чрез
целенасочено информиране на обществено активните НПО (97 бр. установени в
настоящото проучване, съгласно регионалната карта, изготвена по Доклад 2).
Това трябва да стане публично и прозрачно като общината трябва да бъде
изключително внимателна относно ролята, която ще играе при евентуални опити
за решаване на вътрешни проблеми за гражданския сектор. В следствие на
нежеланието на НПО да влизат в открита конфронтация помежду си съществува
сериозен риск добронамерената външна намеса да измести фокуса от
проблемните отношения между гражданските организации и да го съсредоточи
върху отношенията им с общината;
 Да се прецизират сроковете за одобрение и подписване на договор в Правилника
за предоставяне на средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекти
на неправителствени организации;
 Създаване на публичен регистър на подадените за одобрение проекти, които
кандидатстват за финансиране по двата правилника на Община Бургас.
Община Стара Загора
В таблица 3 по-долу са посочени основните стратегически документи на Община
Стара Загора, при подготовката на които са включени: граждани, НПО, бизнеса и други
заинтересовани страни.
При подготовката на ОПР и ИПГВР са спазени принципите за публичност и
комуникация с общността, съгласно изискванията на ЗРР и дадените методически
указания. Във връзка с това са организирани експертни форуми и обществени
обсъждания на ключови етапи от реализацията, електронна комуникация, чрез сайтът на
общината, на който са качени и достъпни разширени въпросници, анкети и отворени
форми за набиране на проектни предложения и идеи за развитие, списъци с индикативни
проекти и др. Това прави прогнозите по-реалистични, а изпълнението по-ефективно на
ИПГВР.
При подготовката на Програмата за управление на отпадъците 2015 – 2020 г.,
настоящото проучване не намери данни за участие на гражданите. За сметка на това
обаче, при изпълнение на програмата в документа са предвидени група мерки, които са
насочени към участие на обществеността, неправителствени организации и
заинтересования бизнес в процеса на вземане на решения относно политиката за
отпадъците чрез допитвания и консултации. Програмата за управление на отпадъците е
документ, който се съгласува с редица стратегически документи от национално и
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областно ниво, както и с ОПР и ИПГВР на Община Стара Загора. Това в известна степен
я прави представителна и съгласувана със заинтересованите страни.
По отношение на гражданските инициативи Община Стара Загора има специална
политика чрез утвърдена наредба за подпомагане и финансиране на проекти в областта
на общественото образование на децата, общественото здравеопазване, социалното дело,
опазването на околната среда, опазването на историческото и културното наследство,
реализирани от неправителствените организации, сдружения на гражданите и кметствата
на територията на общината. Според един от участниците във фокус групите от страна
на общинската администрация годишният бюджет по тази наредба е около 50 000 лева.
Тези пари са отделно от предвидените за спортния и културния календар на общината.
Само за сравнение бюджетите по тези направления са: 600 000 лв. за спорт и 750 000 за
културен календар.
Основните проблеми, които настоящото проучване установи сред представителите на
НПО във връзка с тази наредба, са по отношение на:
 Общият годишен бюджет, който според тях е недостатъчен: „Силната ни страна
е, че се кандидатства лесно, а слабата страна е, че финансовият ресурс е
изключително малък и недостатъчен”;
 Интензитетът на помощта, който според НПО е добре да бъде преразгледан и
увеличен;
 Реда за прием и оценка на проекта: „Има фонд за финансиране от общината, но
това което ни затруднява е, че преди да се предложат проектите за
финансиране те се преценяват от комисия към самия фонд“;
Прави впечатление, че в наредбата не са посочени ясни критерии за оценката на
проектите. Това обаче създава усещане за липса на справедливост: „Комуникацията не
ни затруднява, но в комисията някак си проектите не се оценяват справедливо“. Във
връзка с това от общинската администрация съобщават, че има официален канал за
изразяване на недоволство, относно класирането на проектите, за което е определен срок
за отговор, който обаче признават, че трудно се спазва. Освен това предложенията,
получени от НПО, за учудване на общинската администрация, създават повече
бюрокрация, които биха затруднили заинтересованите страни.
Друг проблем, който представителите на общинската администрация виждат, е че
често получават повтарящи се проекти с не добре прецизирани бюджети: „Много пъти
се повтарят предложенията на НПО-тата. За едно и също нещо искат различни суми.
Не винаги се избира най-евтиното”.
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Таблица 3
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Стара Загора
№

1

2

3

Стратегически и
нормативни документи за
местно развитие

Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на информация

Общински план за
развитие 2014-2020

икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване на
населените места, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, организиране и
провеждане на три тематични срещи,
публични дискусии със заинтересованите
страни

https://www.starazagora.bg/

инфраструктура и облагородяване на
градската среда, които имат
въздействие върху икономика, култура
и образование, социални грижи и
опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, фокус групи, експертни
форуми и обществени обсъждания на
ключови етапи от реализацията; електронна
комуникация, чрез сайта на общината, на
който са качени и достъпни разширени
въпросници, анкети и отворени форми за
набиране на проектни предложения и идеи за
развитие, списъци с индикативни проекти и
др.

https://www.starazagora.bg/

инфраструктура и облагородяване на
градската среда и опазване на околната
среда

предвидени са група мерки, насочени към
участие на обществеността, неправителствени
организации и заинтересования бизнес в
процеса на вземане на решения, относно
политиката за отпадъците чрез допитвания и
консултации.

https://www.starazagora.bg/

Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие на град Стара
Загора 2014-2020

Програма за управление на
отпадъците 2015-2020
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4

Наредба за условията и
реда за финансово
подпомагане на проекти на
неправителствени
организации, кметства и
сдружения на граждани

култура и образование, социални
грижи и опазване на околната среда

Има данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на тази Наредба,
описани в ИПГВР.

https://www.starazagora.bg/

Важно: Тематичните единици за определени на база проведени интервюта и фокус групи, както и извършено анкетно проучване
(Приложение 1): „Представителите на общинските администрации, НПО и бизнеса имат консенсус за приоритетите и
подкрепата на проекти за развитие на територията в пет основни направления: икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване на населените места, социални грижи и опазване на околната среда. От тук следва, че
проблеми могат да възникнат по-скоро във взаимодействието между целевите групи, формите и качеството на комуникация.“
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По отношение подпомагането на гражданските инициативи могат да бъдат
направени следните препоръки:
 Да се направят работни срещи и фокус групи с участието на широк кръг
заинтересовани страни, където под формата на дискусия да бъдат разгледани
мнения и предложения по отношение на финансовата рамка, както и прецизиране
на реда за прием и оценка на проекта, така че да има повече прозрачност и яснота;
 Да се насърчи и разшири кръга кандидати, с цел да се генерират нови идеи за
проекти, чрез целенасочено информиране към обществено активните НПО (42 бр.
установени в настоящото проучване, съгласно регионалната карта, изготвена по
Доклад 2). Това трябва да стане публично и прозрачно;
 Създаване на публичен регистър на подадените за одобрение проекти по
съответната наредба за подпомагане на гражданските инициативи на община
Стара Загора.
Община Сливен
В таблица 4 по-долу са посочени основните стратегически документи на община
Сливен, при подготовката на които са включени: граждани, НПО, бизнеса и други
заинтересовани страни.
При преглед на ОПР 2014 – 2020 се установи, че принципите за партньорства и
взаимодействие със заинтересованите страни са описани, но не става ясно как те са
приложени и какви са формите на взаимодействие и комуникация при неговата
подготовка. На страницата на общината се вижда, че при актуализацията на плана е
организирано обществено обсъждане и събиране на проектни идеи.
Във връзка с подготовката на ИПГВР е извършено идентифициране на
заинтересованите страни, анкетно проучване, допитвания по тематични единици и
конкретни предложения за проекти, дадени от целевите групи. Настоящото проучване
установи, че има специален интернет сайт: http://sliven.gateway.bg/, създаден по проект,
финансиран от ОПРР 2007-2013, където е публикувана информация за целия процес по
изготвяне на ИПГВР на община Сливен. За сметка на това ИПГВР не може да бъде
намерен на официалния сайт на общината. Това създава комуникационен проблем с
общността и заинтересованите страни.
Настоящото проучване установи, че няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на Програмата за управление на отпадъците до 2020 г. За
реализацията и изпълнение на програмата са планирани обичайните мерки за публичност
и информиране на гражданите, съгласно нормативните актове за местно самоуправление
и друго специализирано законодателство (ЗУТ и ЗООС). Както вече стана ясно по-горе
Програмата за управление на отпадъците е документ, който се съгласува с редица
стратегически документи от национално и областно ниво, както и с ОПР и ИПГВР на
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община Сливен. Това, в известна степен, я прави представителна и съгласувана със
заинтересованите страни.
Община Сливен има разработена Концепция за интегриран туристически продукт,
при подготовката на която не са открити данни за включване на заинтересованите
страни. Регистрирано е само едно обществено обсъждане, което е отразено в медиите.
На сайта на община Сливен не са открити наредби, правилници и програми, които да
финансират граждански инициативи, извън спорта и физическото възпитание.
Подпомагането на граждански инициативи в областта на културата става чрез
специално създаден общински фонд „Култура” към община Сливен. Този фонд има
самостоятелно управление и специализирана бюджетна сметка. Освен от общинския
бюджет, фондът може да набира финансови средства чрез дарения, спонсорства и др.
Това дава възможност за по-голяма свобода, гъвкавост и ефективност при изпълнение на
своите цели. Бюджетът на Фонда се определя всяка година с Решение на Общинския
съвет. Интензитетът на помощта е до 80% от общата стойност на проекта, за който се
кандидатства. При това условие се подпомагат проекти до изчерпване на предвидения за
годината финансов ресурс. В случай че това не стане, излишъкът от финансови средства
се прехвърля за следващата бюджетна година.
Информация за дейността на Фонд „Култура“, както и образци на документите за
кандидатстване може да се намерят на сайта на Общински съвет Сливен:
https://obs.sliven.bg/obshtinski-fond-kultura.
Прави впечатление, че администрацията на фонда е поета от дирекция „Образование,
култура и връзки с обществеността“ в общината, а решенията за одобрение на проектите
се взимат от Управителния съвет на фонда. Това дава възможност за по-бърза обработка
и оценка на проектните предложения без да се създава излишна бюрокрация:
назначаване на нарочна комисия, която след като оцени проектите трябва да докладва на
Общинския съвет, който да вземе окончателното решение за финансирането на
подадените проекти по подобие на Бургас и Стара Загора.
В допълнение няма публично оповестени и ясни критерии за оценката на проектите
във Фонд „Култура”, което беше отбелязано и по отношение на правилниците и
наредбата използвани от Бургас и Стара Загора.
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Таблица 4
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Сливен
№

Стратегически и
нормативни документи за
местно развитие

Тематични единици*

Комуникация със заинтересованите страни

Източници на информация

1

Общински план за
развитие 2014-2020

икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване
на населените места, социални
грижи и опазване на околната среда

при преглед на документа се установи, че са
описани принципите за партньорства и
взаимодействие със заинтересованите страни,
но не става ясно как те са приложени и какви
са формите на взаимодействие и комуникация
при подготовката на ОПР. На страницата на
Общината се вижда, че при актуализацията на
плана е организирано обществено осъждане и
събиране на проектни идеи.

https://mun.sliven.bg/

2

Интегриран план за
градско възстановяване и
развитие на град Сливен
като център на
агломерационен ареал
2014-2020

инфраструктура и облагородяване
на градската среда, които имат
въздействие върху икономика,
култура и образование, социални
грижи и опазване на околната среда

идентифициране на заинтересованите страни;
анкетно проучване, допитвания по тематични
единици и конкретни предложения за проекти,
дадени от целевите групи

http://sliven.gateway.bg/

3

Концепция за интегриран
туристически продукт на
Община Сливен 2019г.

икономика, култура и образование

няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ.
Регистрирано е само едно обществено
обсъждане, което е отразено и медиите:
http://regionsliven.org/2019/05/28/

https://mun.sliven.bg/
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4

5

Програма за управление
на отпадъците до 2020г.

Правилник за работата на
общински фонд
„Култура” към Община
Сливен

инфраструктура и облагородяване
на градската среда и опазване на
околната среда

няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ. За
реализацията и изпълнение на програмата са
планирани обичайните мерки за публичност и
информиране на гражданите, съгласно
нормативните актове за местно
самоуправление и друго специализирано
законодателство (ЗУТ и ЗООС).

https://mun.sliven.bg/

култура и образование

няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на този документ,
както и да бъде проведено обществено
обсъждане. Установени са само правилата, по
които може да се кандидатства на финансиране
от Общината: https://obs.sliven.bg/obshtinskifond-kultura

https://mun.sliven.bg/

*Важно: Тематичните единици за определени на база проведени интервюта и фокус групи, както и извършено анкетно проучване
(Приложение 1): „Представителите на общинските администрации, НПО и бизнеса имат консенсус за приоритетите и
подкрепата на проекти за развитие на територията в пет основни направления: икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване на населените места, социални грижи и опазване на околната среда. От тук следва, че
проблеми могат да възникнат по-скоро във взаимодействието между целевите групи, формите и качеството на комуникация“
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Фонд „Култура“ е добра практика за финансиране на граждански инициативи, но
тясно специализиран. Проучването не успя да установи други финансови инструменти,
публично достъпни, които да подпомагат други сфери от социално-икономическия
живот на общината (без спорта). За тази цел е необходимо да се установят намеренията,
нагласите и степента на готовност на заинтересованите страни да инициират проекти в
други области. В това отношение най-големите проблеми са слабата инициативност,
както и липсата на опит и капацитет за подготовка и управление на проекти, които бяха
споделени от представителите на администрацията в проведените интервюта и фокус
групи:
„НПО на местно ниво някакси не им се занимава с работата по проектите и очакват
общината да им е партньор”;
„При подготовката и управление на проекти НПО трудно се справят с
администрацията и разчитат на общината, която им е партньор”;
„Ако има отворени схеми НПО да кандидатстват, те не кандидатстват”
Проблемите, свързани с липсата на опит и административен капацитет се потвърдиха
и от данните, получени от анкетното проучване (Приложение 1).
По отношение подпомагането на гражданските инициативи могат да бъдат
направени следните препоръки:
 Да се създадат условия, при които НПО да имат възможност да дават
предложения и идеи за различни инициативи с цел да се проучи възможността и
необходимостта за създаване на финансови инструменти, които да ги подпомагат;
 Във връзка с предходното може да се направи кампания за насърчаване и
разширяване на кръга кандидати, така че да се генерират нови идеи за проекти,
чрез целенасочено информиране към обществено активните НПО (32 бр.
установени в настоящото проучване, съгласно регионалната карта, изготвена по
Доклад 2). Това трябва да стане публично и прозрачно;
 Създаване на публичен регистър на подадените за одобрение проекти, които
кандидатстват за финансиране от Фонд „Култура” на община Сливен.
Община Ямбол
В таблица 5 по-долу са посочени основните стратегически документи на община
Ямбол, при подготовката на които са включени: граждани, НПО, бизнеса и други
заинтересовани страни.
При преглед на ОПР 2014 – 2020 г. се установи, че принципите за партньорства и
взаимодействие със заинтересованите страни са описани, като са проведени: кръгла маса
– открита обществена дискусия и обществен форум, водени от външен медиатор, както
и е организирана конференция на бъдещето.
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Във връзка с подготовката на ИПГВР е извършено идентифициране на
заинтересованите страни, анкетно проучване, работни срещи и публични обсъждания,
обществен форум, обществено обсъждане, изготвено е ГИС приложение. Дейностите са
финансирани от ОПРР 2007 - 2013 г. по проект на община Ямбол. В тази връзка е
изработена интернет страница, която към момента вече не функционира: http://ipgvryambol.eu/ .
Настоящото проучване установи, че няма данни за включване на заинтересованите
страни при подготовката на Програмата за управление на отпадъците 2015 – 2020 г. За
реализацията и изпълнение на програмата са планирани обичайните мерки за публичност
и информиране на гражданите, съгласно нормативните актове за местно самоуправление
и друго специализирано законодателство (ЗУТ и ЗООС). Както вече стана ясно и при
другите три общини Програмата за управление на отпадъците е документ, който се
съгласува с редица стратегически документи от национално и областно ниво, както и с
ОПР и ИПГВР на община Ямбол. Това в известна степен я прави представителна и
съгласувана със заинтересованите страни.
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Ямбол представя
развитието на социалната политика за периода 2016 – 2020 година. Стратегията
дефинира необходимостта от разкриване и развитие на социални услуги, насочени към
разрешаване на нарастващите потребности от социални услуги и подкрепа на всички
уязвими групи на територията на общината, с акцент към хората в риск.
Няма данни за включване на заинтересованите страни при подготовката на този
документ, за сметка на това е предвидена Комуникационна програма за изпълнение на
стратегията. Прави впечатление, че в тази стратегия е планирано изграждане на
сътрудничество между общината, НПО и бизнеса, с цел подобряване на социалните
услуги на територията.
От интернет страницата на община Ямбол се вижда, че в секция „Социални дейности“
е представена информация за видовете социални услуги и организации. Голяма част от
тях са създадени по Европейски проекти, основно финансирани от ОПРЧР. Социалната
услуга се предоставя от структурни звена на Общината, като една от тях – „Обществени
трапезарии“ се осъществява в партньорство с ЕТ “Валентина Станчева“. Тази фирма се
оказа единствената, която към момента на проверка има валиден лиценз за социален
доставчик. При справка в регистъра на АСП става ясно, че на територията на общината
са регистрирани общо 6 доставчика на социални услуги, от които 5 са с прекратен лиценз.
Най-интересното е, че това са единствено и само фирми. Оказва се че в община Ямбол
няма
регистрирани
НПО,
като
социални
доставчици
(http://212.122.187.13/regdsu/f?p=451:1000:16017444725562::NO:::). Това се потвърди и
от представител на общинска администрация, участвал във фокус група:
„Няма лицензирани НПО като доставчици на социални услуги. Имаме работа много с
Български червен кръст. Те разполагат с финансов ресурс и са добър партньор”;
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„Имахме обмен на добри практики за предоставяне на социална услуга и за деца с
увреждания. Използвали сме партньор от Габрово”.
Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Ямбол за 2019 – 2020 год. предвижда конкретни инициативи, свързани с образование,
възпитание и здравна култура за децата и младежите. Подготовката на тази стратегия е
извършена от работна група, в която са включени специализирани организации и
институции по тематични единици. Проучването установи, че няма данни за проведени
обществени обсъждания и фокус групи с участие на НПО.
Представител на общинска администрация, участвал във фокус група сподели, че:
„Голяма част от НПО обхващат няколко теми. Повечето неща, за които се обръщат
към общината е финансиране и администриране. Мисля, че голяма част от НПО са
неработещи и имат желание да инициират проекти”. Това се потвърждава от
резултатите за идентифициране на заинтересованите страни, където се установи, че има
само 16 обществено активни НПО. Очевидно в община Ямбол има ниска степен на
активност на гражданските организации, която се дължи на липсата на финансиране и
административен капацитет, въпреки желанието им да инициират проекти. Изглежда е
необходимо, освен административна помощ от общината, да се помисли и за създаване
на финансов инструмент, който да подпомогне инициативи на НПО. Така мислят и някои
от представителите на общинска администрация: „Ние нямаме програма за финансиране
на граждански инициативи, по която може да се кандидатства с проект, да бъде
оценен и осъществен”. Въпреки това общината има финансирани проекти на младежки
организации и одобрен бюджет от 20 000 лева за инициативи на младежи през 2020 г.
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Таблица 5
База данни за стратегически и нормативни документи за Община Ямбол
Стратегически и
нормативни документи за
местно развитие

Тематични единици*

1

Общински план за развитие
2014-2020

икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване на
населените места, социални грижи и
опазване на околната среда

2

Интегриран план за градско
възстановяване и развитие
2014-2020

инфраструктура и облагородяване на
градската среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

3

Общинска стратегия за
развитие на социални
услуги 2016-2020

инфраструктура и облагородяване на
градската среда, които имат въздействие
върху икономика, култура и
образование, социални грижи и
опазване на околната среда

№

Комуникация със заинтересованите
страни
кръгла маса – открита обществена
дискусия и обществен форум, водени от
външен медиатор; конференция на
бъдещето
идентифициране на заинтересованите
страни; анкетно проучване, работни
срещи и публични обсъждания,
обществен форум; обществено
обсъждане; ГИС приложение и сайт на
проекта, който към момента не работи:
http://ipgvr-yambol.eu/
няма данни за включване на
заинтересованите страни при
подготовката на този документ, за сметка
на това е предвидена Комуникационна
програма за изпълнение на стратегията.

Източници на информация

https://yambol.bg/

https://yambol.bg/

https://yambol.bg/
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4

Програма за управлението
на отпадъците 2015-2020г

инфраструктура и облагородяване на
градската среда и опазване на околната
среда

5

Общинска стратегия за
подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците в Община Ямбол
за 2019-2020 год.

култура и образование, социални грижи

няма данни за включване на
заинтересованите страни при
подготовката на този документ. За
реализацията и изпълнение на програмата
са планирани обичайните мерки за
публичност и информиране на
гражданите, съгласно нормативните
актове за местно самоуправление и друго
специализирано законодателство (ЗУТ и
ЗООС).
За подготовката на тази стратегия е
създадена работна група, като са
включени специализирани организации и
институции. В документа са разписани
конкретни мероприятия и инициативи,
свързани с образование и възпитание на
децата и младежите

https://yambol.bg/

https://yambol.bg/

*Важно: Тематичните единици за определени на база проведени интервюта и фокус-групи, както и извършено анкетно проучване
(Приложение 1): „Представителите на общинските администрации, НПО и бизнеса имат консенсус за приоритетите и
подкрепата на проекти за развитие на територията в пет основни направления: икономика, култура и образование,
инфраструктура и облагородяване на населените места, социални грижи и опазване на околната среда. От тук следва, че
проблеми могат да възникнат по-скоро във взаимодействието между целевите групи, формите и качеството на комуникация“
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По отношение подпомагането на гражданските инициативи могат да бъдат
направени следните препоръки:
 Да се създадат условия, чрез които НПО да имат възможност да дават
предложения и идеи за различни инициативи, с цел да се проучи възможността и
необходимостта от създаване на финансови инструменти, които да ги подпомагат;
 Във връзка с предходното може да се направи кампания за насърчаване и
разширяване на кръга кандидати, така че да се генерират нови идеи за проекти,
чрез целенасочено информиране към обществено активните НПО (16 бр.
установени в настоящото проучване, съгласно регионалната карта, изготвена по
Доклад 2). Това трябва да стане публично и прозрачно.
 Създаване на финансов инструмент за подпомагане на граждански инициативи в
различни сфери на социално-икономическия живот. Този инструмент трябва да е
насочен към онези НПО, които са активни и са генерирали идеи по време на
обсъжданията и фокус групите. В тази връзка може да се ползват добри практики
от общините Бургас, Стара Загора и Сливен.
В заключение, от гореизложеното по отношение подготовката на стратегически
документи за периода 2021 – 2027 г. към четирите общини могат да бъдат направени
следните изводи и препоръки:
 Подготовката на стратегическите документи са следвали принципите за
популяризация и въвличане на гражданското участие при формулирането и
изпълнението на местните политики;
 В бъдеще тези стратегически документи трябва да допринасят в максимална
степен за реализиране на европейската политика „Европа по-близо до гражданите
чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските
и крайбрежните райони и на местните инициативи“ в периода 2021 - 2027 г. В тази
връзка е добре да се има предвид, че:
 предприетите мерки за популяризиране разработването на плана и
включването на максимален брой участници в процеса следва да бъдат
ясно и конкретно описани в хронологичен ред;
 с оглед насърчаване на сътрудничеството между отделните общини и
местните общности, при разработването на ОПР/ИПГВР е
препоръчително да се включат и представители на администрацията,
бизнеса и гражданското общество от съседни общини. В случай че е
осигурено такова участие, то също следва да бъде описано в плана;
 Особено важно е да се докаже, че действащите на територията на
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общината граждански и бизнес организации са били достатъчно
информирани и изрично поканени да вземат участие в процеса по
разработване на ОПР/ИПГВР. В тази връзка следва да се опише как е бил
осъществен контакт с всяка група от заинтересованите страни и как
общината е насърчила участието на съответната група. В резюме на
проведените обсъждания и приноса на партньорите при разработването на
плана следва да се опише накратко какви предложения са постъпили от
страна на заинтересованите страни и как те са били взети под внимание в
окончателния документ.
6. Събиране и анализ на информация за съществуващи форми на гражданско
участие
В съвременния демократичен свят местното самоуправление е невъзможно без
участие на гражданите във формулирането, изпълнението и мониторинга на местните
политики. Формите на взаимодействие между местната власт, гражданските
организации и бизнеса показват по какъв начин това се случва. Те представляват
структури и формати, като консултативни съвети и комисии, обществени обсъждания,
фокус групи, форуми, клубове по интереси и дебати, публично-частни партньорства и
др., които създават условия за взаимодействие между заинтересовани страни. В това
отношение са разработени множество модели и са възникнали добри практики, голяма
част от които произтичат от националното законодателство и натрупания през годините
опит. Благодарение на това, в процеса на насърчаване на все повече гражданско участие
в управлението формите на взаимодействие, от една страна са общоприети, а от друга
постоянно се развиват и прилагат на практика в общини като Бургас, Стара Загора,
Сливен и Ямбол.
За да се случи едно или друго взаимодействие са необходими средства за комуникация
между заинтересованите страни, при които все по-голяма роля играят дигиталните
технологии, интернет и медиите. Ето защо в последните няколко години се наблюдава
как формите на взаимодействие имат своето отражение и продължение в интернет и
виртуално пространство. Така те се разделят на формални и неформални.
Формалните форми на взаимодействие се официализират и най-често определят със
закон, наредба, правилник или заповед като утвърдена практика в институция, каквато е
една община. От една страна те се характеризират със сигурност, надеждност и
отговорност на източника на информация, а от друга много често за тях няма лесен
достъп до информация, не успяват да осигурят по-широко присъствие на
заинтересованите страни, понякога стават прекалено бюрократизирани, еднопосочни и
се губи много време.
Неформалните форми на взаимодействие понастоящем се случват мигновено, много
често в социалните мрежи и интернет, където се обменят мнения, идеи и понякога се
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развиват горещи дебати. Това дава възможност за по-голяма представителност на
заинтересованите страни, така че да се изложат различни гледни точки, което е
предпоставка за взимане на по-адекватни решения за възникнал проблем или прилагане
на местни политики. Те обаче, за разлика на формалните, се характеризират с
анонимност на участника, което го освобождава от отговорност. Освен това няма
гаранция за надеждност на информацията, която се обменя при неформалното
взаимодействие. Така участниците могат да се заблудят и изгубят време и интерес.
Предвид гореизложеното, интернет страницата на една община е виртуално огледало
за това, по какъв начин общинската администрация е отворена за взаимодействие със
своите граждани. Тя дава възможност за бърз достъп до актуална информация за
различните форми на взаимодействие, които се прилагат за насърчаване участието на
гражданите във формирането на местни политики и взимането на решения в различни
направления. Освен това интернет страницата на една община е признат източник за
надеждна информация. Това е причината настоящото проучване да изследва кои са
представените форми на взаимодействие в интернет страниците на общините Бургас,
Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Обхватът на проучването и спецификата на отношенията между заинтересованите
страни изискват резултатите и анализа от него да бъдат представени за всяка една
община по отделно.
Община Бургас
Интернет страницата на община Бургас (https://www.burgas.bg/) изглежда добре
структурирана. Дава възможност на гражданите за бърз достъп до информация, която ги
интересува. Началото започва с най-актуалните теми и три много важни за потребителя
секции: администрация, информация и услуги, актуално.
Секция „Администрация” дава достъп до информация за кмета и омбудсмана, които
по призвание и избор са представители и защитници на гражданския интерес. За
дейността на кмета може да се разбере от публикуваните отчети и заповеди, а тази на
омбудсмана е регламентирана с Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Бургас. Институцията на омбудсман
е европейска практика, въведена като официална форма на взаимодействие, която при
необходимост осигурява на гражданите обществена защита на техните права и интереси.
Прави впечатление, че освен отчет за 2019 г. има наличие на контактна информация, така
че всеки заинтересован може бързо и лесно да се свърже с омбудсмана.
Общинският съвет е орган за местно управление. Неговият състав се формира и
определя чрез преки избори, в които всички пълнолетни граждани на община Бургас
могат да участват. В този смисъл това е структура и форма на взаимодействие на
представителна част от гражданското общество за участие във формирането на местни
политики. Дейността на Общинския съвет е добре представен чрез специализиран
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интернет сайт: https://burgascouncil.org/. На него са публикувани всички решения,
наредби, правилници и инициативи. Едновременно с това може да се намери
информация за структурата на управление, дейността, комисиите, конкурсите и др.
Публикувана е контактна информация, както и информация за направените предложения
от страна на заинтересовани страни и проведените заседания. Така гражданите могат да
се информират за дейността и резултатите на Общинския съвет. Добра практика в
местното самоуправление на Бургас е възможността за участие на представители на
гражданските организации и бизнеса в предварителни комисии и заседания на
общинския съвет, без право на глас. Това дава възможност за взаимодействие, което би
допринесло за взимане на по-адекватни решения в интерес на заинтересованите страни.
Тези отношения са регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Всяка една комисия има представителна страница, която дава подробна
информация за състава и дейността й (обяви и протоколи от проведени заседания). В
рамките на общинския съвет заседават 18 постоянни и 11 други комисии, които заседават
по необходимост в различни направления (https://burgascouncil.org/komisia). Една от
постоянните комисии е свързана с „международното сътрудничество и връзките с
гражданското общество”. Друга комисия, която пряко засяга подпомагането на НПО в
областта на културата е свързана с оценка на проектните предложения по „Правилник за
условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране
на културни проекти на територията на Община Бургас“. В тази комисия участват само
общински съветници, съгласно процедурата за оценка, подробно коментирана в
предходната точка по-горе. Като цяло проучването установи, че степента на участие на
гражданите във всяка една комисия е ниско и доброволно. Причината за това е, че
повечето от гражданските организации, а и представителите на общинската
администрация предпочитат да комуникират неформално. Това явление е разгледано в
следващата точка по-долу.
Прави впечатление, че е сформиран Регистър на предложенията за провеждане на
местен референдум, за който обаче няма никаква информация.
През секция „Информация и услуги” гражданите имат достъп до информация за
дейността на Община Бургас в 10 направления: финанси бюджет и икономика;
строителство, инвестиции и регионално развитие; образование; култура; здравеопазване
и социални дейности; превенции и младежки политики; туризъм и спорт; стратегическо
развитие и международно сътрудничество; околна среда; общински предприятия и
фирми. Всяко едно направление е представено с неговата структура, дейност и контактна
информация. По такъв начин гражданските структури и бизнеса имат осигурен достъп
до ресора на администрацията. В рамките на всяка една от тях се правят планове,
програми и проекти, които много често изискват участие на заинтересовани страни. Това
става чрез различни форми на взаимодействие: обществени обсъждания, форуми, фокус
групи и др. Пример за това са подготовката и изпълнението на Общинския план за
развитие и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, описани в
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предходната точка по-горе. В сферата на културата, образованието и социалните грижи
общината има тясно взаимодействие и съвместни проекти с НПО и бизнеса, при които
се използват не само формални, но и неформални форми на взаимодействие. Там, където
общината подпомага гражданските структури на територията посредством правилници
и решения, е необходима постоянна обратна връзка и актуализация за нуждите и
намеренията на заинтересованите страни. Настоящото проучване е част от този процес,
който да даде повече яснота за ефективността и нуждата от прилагането на нови форми
на взаимодействие с целевите групи.
В подсекция „сигнали” се дава възможност на всеки гражданин да подаде сигнал за
корупция или сигнал, свързан с опазване на околната среда. Публикувани са инструкции,
формуляри, ел. пощи и телефони. Освен това в същата секция са обявени телефони на
служби като бърза помощ, пожарната, полицията и др.
През подсекция „полезно” се дава достъп до обществена информация. За тази цел е
необходимо да се депозира заявка в деловодството на общината.
В подсекция „услуги“ може да се направи деловодна справка и да се получат
електронни административни услуги. Заявяването на е-услуги става чрез квалифициран
електронен подпис (КЕП) или електронна идентификация на Евротръст. Освен това
прави впечатление, че е създадена електронна анкета за обратна връзка.
В секция „актуално” е публикувана информация за: новините, събитията, обявите и
съобщенията, кариери (търсене на работна ръка), профил на купувача, съгласно ЗОП,
концесии, търгове и обществени обсъждания. Последната подсекция е изключително
важна за осигуряване достъп на гражданите и бизнеса до обществени обсъждания в
различни направления, които ги засягат (https://www.burgas.bg/bg/notice/index/1422).
Повечето от тях се изискват по закон, какъвто е Законът за устройство на територията,
например. Друга част от тях са свързани с проекти, финансирани от фондове на
Европейския съюз. Има и такива, които търсят по-широка обществена подкрепа за
политики, проекти или решаването на създал се обществен проблем. При всички случаи
обществените обсъждания са обичайна формална практика, която дава възможност за
участие на гражданите и бизнеса в местното самоуправление. Като цяло информация за
степента на участие на гражданските структури и бизнеса в различни обществени
обсъждания е оскъдна и дори липсва. Резултатите за това могат да бъдат намерени в
ресорните отдели на общинската администрация.
Община Стара Загора
Управленската структура на община Стара Загора е добре представена в интернет. На
централно място в страницата на общината е публикувана най-актуалната към момента
информация. В началото на сайта се открояват четири секции: администрация; за Стара
Загора; информационни услуги и общински съвет.
В секция „администрация” най-отпред е публикувана информация за кмета, която го
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прави достъпен и публичен за гражданите на Стара Загора: „Кметът Живко Тодоров
всеки месец има редовни приемни дни за граждани. Необходимо е предварително
записване в Центъра за информация и услуги на Община Стара Загора”. Освен
информация за приемните дни са публикувани отчети за дейността и връзка със
страницата на кмета във фейсбук. Проучването установи, че от една страна тази страница
възниква спонтанно за пряка комуникация с гражданите, а от друга връзката и с
официалния сайт на общината я прави легитимна, надеждна и изискваща внимание. Този
пример показва как една неформална форма на взаимодействие и комуникация
придобива характеристики на формална. Повече информация и анализ за това има в
следващата точка по-долу.
Общинският съвет следва управленската структура, съгласно Закона за местното
самоуправление и местната администрация: председател, председателки съвет и членове
на общинския съвет. Прави впечатление, че за всеки един член на общинския съвет на
Стара Загора има снимка, кратка информация, а за председателя и данни за контакт. Тази
публичност и достъпност създава усещане за по-голяма близост и по-ясна представа за
управлението на града у гражданите.
В рамките на общинския съвет са създадени 12 постоянни комисии, които са
представени от своите членове (https://www.starazagora.bg/bg/postoyanni-komisii). В тази
секция няма публикувана информация за дейността, решенията и предстоящите
заседания за всяка една комисия. За сметка на това в подсекция „нормативна уредба”
може да се намери информация за дневния ред, материалите и становищата, както и за
актуалния график на провеждане. Така обаче информацията е обща за всички комисии и
не е представена тематично, което може да затрудни гражданите. Добре би било
информацията за дейността, заседанията и решенията на всяка една комисия да бъде
едновременно публикувана и в секциите на самите комисии. По този начин ще се
осигури по-лесен достъп до информация за заинтересованите страни. Така на едно място
ще имаме всичко за една комисия.
Законът за местното самоуправление и местната администрация дава възможност за
участие на гражданите в заседания на постоянните комисии и общински съвет без право
на глас. Това може да стане доброволно, в зависимост от интереса. Проучването не успя
да установи каква е степента на участие в подобна форма на взаимодействие, но пък за
сметка на това в интернет страницата на община Стара Загора има публикувани видео
заседания на общинския съвет. Така процесът по вземане на решения става публично
достъпен и прозрачен за всяка една заинтересована страна, което може да насърчи
степента на гражданско участие в местното самоуправление.
В секция „информация и услуги” гражданите имат достъп до информация за
дейността на община Стара Загора в 7 направления: транспорт, чистота и екология;
устройство на територията и строителство; финанси, бюджет и счетоводни дейности;
култура, туризъм и младежки дейности; общинска собственост, стопанска политика и
спортни дейности; образование, здравеопазване и социални дейности; устойчиво
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развитие и евроинтеграция. Всяко направление е представено с неговата структура,
дейност и контактна информация. По такъв начин гражданските структури и бизнеса
имат осигурен достъп до ресора на администрацията. В рамките на всяка една от тях се
правят планове, програми и проекти, които много често изискват участие на
заинтересовани страни. Това става чрез различни форми на взаимодействие: обществени
обсъждания, форуми, фокус групи и др. Пример за това са подготовката и изпълнението
на Общинския план за развитие и Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие, описани в предходната точка по-горе. В сферата на културата, образованието
и социалните грижи общината има тясно взаимодействие и съвместни проекти с НПО и
бизнеса, при които се използват не само формални, но и неформални форми на
взаимодействие. Там, където общината подпомага гражданските структури на
територията, посредством наредби, правилници и решения е необходима постоянна
обратна връзка и актуализация за нуждите и намеренията на заинтересованите страни.
Обратна връзка за административните услуги на общината става с помощта на анкета,
резултатите от която са публикувани в подсекция „информация – удовлетвореност на
гражданите”. Последната публикувана информация е от 2016 г. В същата секция е
разяснен достъпа до обществена информация, но няма посочен алгоритъм как това може
да стане. Във връзка с това е необходимо да се прочетат 3 документа, за да стане ясно по
какъв начин може да се осигури този достъп. Добре би било в този случай да има телефон
или електронна поща за консултации.
Това, което прави добро впечатление и създава по-пряко взаимодействие на
гражданите с общинската администрация, са електронните услуги. Чрез тях може да се
направи заявление за: приемен ден, подаване на сигнал за корупция, гражданско
състояние, подаване на предложения и сигнали, уведомяване по електронна поща, по
стопанска политика, деловодна справка. Освен това, с помощта на КЕП, може да се
подаде заявление за издаване на редица удостоверения от Община Стара Загора
(https://www.starazagora.bg/bg/elektronni-uslugi). Това значително улеснява гражданите и
подобрява комуникацията с общината.
Проучването не успя да установи никаква публична информация за провеждане на
обществени обсъждания като форма взаимодействие с гражданските структури и
бизнеса, освен по повод подготовката на стратегически документи и програми (описани
в предходната точка по-горе). В секцията на „общинския съвет” е отворена опция за
„питания и отговори”, но без съдържание в нея.
В „профил на купувача” може да се намери информация за всичко свързано с
провеждане на процедури по ЗОП, договори, плащания и концесии. Това е от съществено
значение за бизнеса и възможността да се кандидатства по процедури за избор на
изпълнител на Община Стара Загора.
Много добра възможност за взаимодействие с общинска администрация е създаден
чрез „Портал за сигнали и предложения”. Тази форма на взаимодействие е сериозна
крачка за пряка комуникация със заинтересованите страни. За този портал има изказани
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мнения и са дадени предложения от участниците в изследването, които обаче ще бъдат
разгледани в следващата точка като комуникационен проблем.
Община Сливен
Информация за формите на взаимодействие между община Сливен и гражданите на
територията може да бъде намерена в интернет страницата на общината
(https://mun.sliven.bg/index) и общинския съвет (https://obs.sliven.bg/chairman).
Достъп до кмета, неговите заместници и секретаря на община Сливен има чрез секция
„администрация” и секция „контакти”, където са публикувани телефони за връзка и
електронни пощи. От секция „администрация” има директен достъп до устройствения
правилник, стратегиите, плановете и програмите, за подготовката на които са използвани
различни форми на взаимодействие и комуникация със заинтересованите страни.
В секция „общински дейности” е представена информация за дейността на община
Сливен в следните направления: бюджет и финанси; общинска собственост; устройство
на територията; околна среда; транспортна система; образование; младежки дейности;
спортни дейности; социални дейности; здраве; култура и туризъм. Прави впечатление,
че съдържанието на тази секция е с информативен характер, при което формите на
взаимодействие и комуникация са еднопосочни.
През сайта на община Сливен, по подобие на предходните Бургас и Стара Загора, се
предлагат електронни услуги, което е значително облекчение за гражданите на
общината. Тези услуги може да се ползват в секция „портал услуги”.
Настоящото проучване не успя да намери информация за провеждане на обществени
обсъждания, чрез които заинтересованите страни да вземат участие във формиране на
местни политики. За сметка на това обаче в секция „инфообщина” са публикувани
обявления, съобщения и уведомления, които отново са с информативен характер.
Информация за участието на гражданите и бизнеса във формирането на местни
политики е публикувана на страницата на общински съвет на община Сливен. За връзка
с нея е необходимо да се отиде в секция „контакти”: https://mun.sliven.bg/obshtinski-savetsliven. На тази страница е публикувана контактна информация и линк, който ни отвежда
към: https://obs.sliven.bg/chairman.
В рамките на общински съвет на община Сливен се случват обсъждания и дебати във
връзка с управлението и политиките на общината. Това става чрез постоянни, временни
и целеви комисии, в които по закон могат да вземат участие, без право на глас
представители на гражданските организации и бизнеса. В интернет страницата е
публикувана информация за съставите на 11 постоянни комисии, график на заседанията
и правила за работа на комисията по образование, наука, култура и вероизповедания. От
тези правила става ясно как се разпределя ресорния бюджет. По 10% от бюджета за
съответната година се отделят за Фонд „Култура” и мероприятията, свързани с
културния календар, които са насочени предимно към неправителствените организации
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на територията. За разлика от постоянните, за временните комисии няма никаква
информация. Една от хипотезите е, че в зависимост от тяхното провеждане ще има и
съответно публикувана за това информация.
Освен постоянни и временни, има сформирани и обществени комисии за култура и
изкуство, в които участват широк кръг от граждани и заинтересовани страни, съгласно
публикуваната за това информация. Няма информация обаче, за резултатите от тяхната
дейност.
Съществуват комисии по силата на нормативните актове: https://obs.sliven.bg/komisiipo-silata-na-norm-aktove. Прави впечатление, че информацията за тях е свързана само с
техните състави, в които участват изявени граждани в своята дейност.
Общото впечатление от публично оповестената информация за работата на
комисиите, че няма информация и оповестени резултати за тяхната дейност. Това би
допринесло за повече прозрачност в управлението и повишаване на доверието на
гражданите към местната власт.
Най-добре представена в публичното пространство е дейността на Фонд „Култура”,
който подпомага инициативи и проект на гражданските организации от територията. За
тази цел, както бе споменато по-горе има одобрена наредба и правила за кандидатстване.
Това, което липсва е регистър на проектите и публичен отчет за дейността. Освен това,
с цел насърчаване на участието и активността на НПО е добре да се вземе предвид и
тяхното мнение, относно политиката на фонда, условията за кандидатстване и
критериите за оценка на проекти. Това може да стане чрез обществени обсъждания,
форуми и работни срещи. Така заинтересованите страни ще могат да участват във
формирането на местни целеви политики за развитието на община Сливен.
Проучването установи, че проведените публични обсъждания са най-вече по
изискване на закона и финансиращите органи, в случай че обсъждането е свързано с
проект, по който общината е бенефициент. В тази връзка има данни за проведени
публични обсъждания при подготовка на Общинския план за развитие, в която са взели
участие гражданските организации и бизнеса. Добре би било да се открие секция в
страницата на общината, където да се оповестяват темите и резултатите от публичните
обсъждания, които се провеждат.
Община Ямбол
Ръководният екип на община Ямбол се състои от кмета на общината и двама негови
заместници. Информация за тях може да се намери в началото на интернет страницата
на общината: https://yambol.bg/. В нея обаче няма контактна информация, която да
осигури пряк достъп до кмета и ръководния екип.
Дейността на Общинския съвет е добре представена, въпреки сравнително оскъдните
данни за неговите членове. В страницата на общината има наличие на информация за 8
комисии, техния състав, заседания, протоколи и решения. Това дава възможност на
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гражданите да се информират и насърчат, при желание да присъстват в заседания, там
където имат интерес. По подобие на община Стара Загора и тук е предоставен достъп до
видеоархив от проведени заседания на общинския съвет. Несъмнено това е крачка
напред към по-голяма прозрачност и публичност на местното самоуправление. В това
отношение голям принос имат публикуваните в секция „заседания” предложения от
страна на общинските съветници и други заинтересовани страни по различни теми и
направления. Това показва инициатива, предпоставка за дебат и обсъждане, което да
зачете различни гледни точки и даде възможност на представителите на гражданските
организации да участват във формирането на местните политики.
Всички решения на общинския съвет се протоколират и публикуват в секция
„документи”, което дава представа за това, как се стига до вземане на решения. Заедно с
протоколите са оповестени и резултатите под формата на наредби и правилници. Освен
това има организиран Публичен регистър на предложенията за произвеждане на местен
референдум, в който все още няма нищо.
В секция „основни дейности” е представена информация за политиките и дейностите
на общината в различни направления: обща администрация; специализирана
администрация; бюджет; екология; транспорт; проекти; отбрана и сигурност; звена към
община Ямбол; социални дейности; образование. Прави впечатление, че към всяко едно
направление, отдел или звено освен информация за дейностите и отговорностите са
представени екипите, телефоните и ел. пощите за директен контакт с тях. Това дава
възможност на гражданите и заинтересованите страни да се обърнат към представителя
на общинската администрация, който най-адекватно може да ги обслужи.
В секции „достъп до обществена информация” и „услуги и бланки” е публикувана
информация за реда и обслужване на гражданите на територията. В община Ямбол няма
възможност за предоставяне на електронни и административни услуги, каквато е добрата
практика в другите три общини от ЮИРП. Входната врата за гражданите е „едно гише”
и „деловодството” на общината.
Настоящото проучване не установи данни за провеждане на публични обсъждания, в
които гражданите и бизнеса могат да участват, освен тези, които са показани в таблица
5 по-горе. Важно е да се отбележи, че публични обсъждания са предвидени и изпълняват
по закон, отнасящи се към поемането на общински дълг, бюджета, устройство на
територията, опазване на околната среда и др. Те обаче се възприемат като рутинна
практика на общинската администрация, при която има слабо участие на гражданските
организации. Това споделиха участниците в интервютата и фокус-групите от
територията и на четирите общини.
Предвид гореизложеното за целите на настоящото проучване е важно да се разбере
как заинтересованите страни оценяват формите на взаимодействие между
организациите. В това отношение яснота внася анкетното проучване – Приложение 1 към
доклада.
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По-голямата част от участниците в анкетното проучване смятат, че формите на
взаимодействие между организациите са добри, но има какво да се желае (66%). Други
20% от представителите на заинтересованите страни заявяват, че формите са
ползотворни и напълно достатъчни.

6. Какво мислите за формите на
взаимодействие между организациите?
1%
13%

20%

Ползотворни и напълно
достатъчни
Добро, но има какво да
се желае

66%

Остарели и неефективни
Без отговор

Фокусът на внимание на екипа изследователи се насочи към онези 13%, които мислят,
че формите на взаимодействие са остарели и неефективни. Така смятат най-вече
представителите на НПО и бизнеса (виж Приложение 1).
Най-големи трудности при комуникацията и взаимодействието между целевите групи
има в сложната нормативна уредба за финансиране на общи инициативи (73), следвана
от бюрокрация и липса на административен капацитет (54). При първите трудности това
се дължи основно на отговорите от страна на бизнеса (29) и НПО (27), а при вторите на
общинските администрации (20) и НПО (19).

42

7. От какъв характер са трудностите при комуникация и
взаимодействие между организациите? (повече от един отговор)
Бизнес

НПО

Без отговор
Друго
Нежелание за сътрудничество
Съпротива срещу нетрадиционни и иновативни
инициативи
Няма желание и интерес за проучване и
прилагане на добри практики
Липса на знания и умения за използване на
нови технологи
Междуличностни конфликти
Липса на реалистични идеи и неясни
приоритети
Бюрокрация и липса на административен
капацитет
Сложна нормативна уредба за финансиране на
общи инициативи

Община
1

7
2

2

3
4

5

6

6
7

10
12
11

7

18

15

10

19
15
16

13
14
12
15

19
20
17

27

29

Двете категории (сложната нормативна уредба и бюрокрацията) са като скачени
съдове, колкото е по-сложна една уредба, толкова повече е бюрокрацията, която пък от
своя страна изисква по-голям административен капацитет. Това е така, защото основните
принципи при разпределението на публични средства под формата на субсидии са
публичност и прозрачност, при които е необходимо консервативно отношение и
прилагането на традиционни методи. Затова почти всички европейски, държавни и
общински фондове имат еднакъв подход при финансиране на проекти. Може би това е
накарало една немалка част от анкетираните да мислят, че проблемите при
комуникацията и взаимодействието между заинтересованите страни е в:
 липсата на знания и умения за използване на нови технологии (46), където
представителите на бизнеса са най-взискателни (19), следвани от общинските
администрации (15) и НПО (12);
 съпротивата срещу нетрадиционни и иновативни инициативи (43), от които отново
най-изявени са участниците в изследването от страна на бизнеса (18), по-малко са
тези на НПО (15) и общинските администрации (10);
 липсата на реалистични идеи и ясни приоритети (39), при които целевите групи са
почти равно представени (НПО-14, Бизнеса-13 и Общинските администрации – 12).
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В тази поредица може да се намери смисъл и логика. Една от възможните причини за
появата на съпротива срещу нетрадиционни и иновативни инициативи е липсата на
знания и умения за използване на нови технологии. Това от своя страна блокира
творческия процес при вземането на решения и не дава възможност за по-широко
участие на заинтересованите страни (НПО и бизнеса) в правенето на местни политики.
В следствие на което, политиките и инструментите за тяхното постигане стават все понеадекватни и по-малко ефективни. Най-вероятно затова 39 от анкетираните остават с
впечатлението, че липсват ясни приоритети и реалистични идеи. Така в общности,
където почти всички малко или много се познават се появяват:
 междуличностни конфликтни (34) – интересното тук е, че това мнение преобладава
повече при представителите на НПО (16) и най-малко при общинските
администрации (7). Тези конфликти водят до това да
 няма желание и интерес за проучване и прилагане на добри практики (23) от страна
на заинтересованите страни – така най-вече смятат НПО (10), следвани от
общинските администрации (7) и бизнеса (6).
Може би конкуренцията в НПО сектора е по-голяма и в резултат на това има повече
напрежение между хората.
Тези констатации в много голяма степен верифицират получените резултати от
проведените интервюта и фокус групи, които дадоха възможност да се изследва в
детайли начина, по който си взаимодействат целевите групи.
7. Проучване на съществуващи комуникационни канали и медийно отразяване
на граждански инициативи и резултата от тях
Община Бургас – постижения, особености и динамика
Община Бургас започна реализация на иновативна комуникационна стратегия и план
за действие, произтичащи от проекта „Иновативни модели за добро и прозрачно
управление в община Бургас”, осъществен с финансовата подкрепа на ОП
„Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
По реализацията на проекта партнираха ДЗЗД „Иновативни комуникации” и
„Иновативни модели за комуникация, взаимодействие и партньорство”. Ролята на
първото сдружение бе анализ и оценка на работата и взаимодействието на
администрацията, проучване на международния опит. Второто сдружение организира и
проведе международен форум с участието на български и чуждестранни експерти в
Бургас и обучение на членовете в звеното за комуникация.
След реализацията на този проект, комуникационната политика на общината бе
радикално променена. Допълнително, развитието на информационните системи през
2016 и 2017 г. бе свързано с прилагане на комплексния подход за паралелно развитие на
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инфраструктурата и услугите към вътрешни и външни потребители на общински услуги.
В този период са въведени и цяла поредица нови електронни услуги със съдействието на
дирекция „Информационно обслужване и технологии“. Бургас бе и първата в страната
община, внедрила виртуален ПОС терминал за всички предоставяни електронни услуги.
Но извън развитието на е-услуги, Бургас постъпателно разви и комуникационните
канали с гражданите и гостите на общината. Още през 2016 г. е въведена услугата и
приложението FreeCall, чрез която потребителите могат да разговарят безплатно от цял
свят с определени телефони, посочени в сайта на общината. Освен това бе осигурена
възможност за изпращане и на писмено съобщение до администрацията чрез надеждно
защитени и криптирани данни. Вече е утвърдено и мобилното приложение FixBurgas,
разработено специално за общината, както и единният номер за сигнали *5656.
Следващата стъпка бе пилотно включване и на мобилно приложение „Аз - кметът“.
Качеството на интернет страницата на община Бургас двукратно е номинирано и
наградено за най-висок индекс за електронно управление на общинските интернет
страници, според изследване на Института за икономическа политика.
Активното предоставяне на отворени данни се прилага в общината отдавна и чрез него
се анонсира информация за одобрени доставчици, нестопански организации на
територията на общината, общински здравни и детски заведения, регистри на
концесиите, на таксиметровите превозвачи и на категоризирани заведения за хранене и
нощувки.
Постоянно предизвикателство пред информационната политика на общината е
обновяването на нови информационни системи и постъпателно развитие на
информационната инфраструктура. На второ място е увеличаването на капацитета за
сканиране на документалната база.
Процесът на намаляване на вътрешния документооборот чрез информационна
система за финансово управление и контрол и управление на цикъла на обществени
поръчки не е завършен, макар че в сравнение с предходни години да е ускорено
придвижването на преписките между отговорните звена от администрацията. Това се
постига чрез въвеждането на вътрешна информационна система с осигурен достъп на
всички служители в общината.
Цялата информационна политика на общината може да бъде илюстрирана чрез добре
работещата платформа „Смарт Бургас“, която осигури интегрален подход в
комуникацията на общината не само на вътрешно административно ниво, но и при
общуването с потребителите на нейните услуги и гражданите на територията. В
кризисния период, свързан с епидемията, община Бургас разработи и интерактивна
програма за активно взаимодействие „Заедно ще се справим с игри и забавления у дома”.
Тя създаде допълнителна помощ и възможност за изолираните в къщи учещи деца и
младежи.
Този пример е показателен за начина, по който и платформата Смарт Бургас успява да
подпомогне активно взаимодействие между семейство и детска градина, за да се осигури
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подходяща подкрепяща среда за развитие на детската личност с игра в условия на
извънредно положение. Междувременно електронната платформа Смарт Бургас започна
своя живот като мобилна версия, напълно безплатно в Google Play и App Store.
Всички тези технологични стъпки по обслужването на вътрешната и външната
комуникационната политика идват да подчертаят, че общината създава чудесни условия
и за неформално взаимодействие. Неговата важност произтича от факта, че е мост към
формализирането на гражданските организации чрез включването им в трайни
комуникационни формати.
От своя страна НПО-секторът добре е заявил своите цели чрез каузите, с които се
ангажира и дейностите, които изпълнява. Услугите, които предлага и идеите, които
защитава са с високо качество. Но по-важно е, че това са и присъщи политика на местната
администрация, т.е. налице са условия за съвместяване на усилията и изграждане на
устойчиви партньорства още повече, че и двете страни в това сътрудничество на
практика гледат в една посока.
При структурираните интервюта с представители на администрацията и на НПО, се
констатира, че първоначалната заявка за проект (без значение на неговия размер) или за
предоставяне на помощ може да става и формално и неформално. „Използваме
стандартни канали – телефон, мейл“, дори: „Понякога става провал в заявката за
събитие като очакване, пък на практика излиза нещо друго“. Споделя се мнението, че
„комуникацията става много по-пряка и по-експедитивна”.
„Ние всички се познаваме и нашето ветрило е широко” и „Неформалният канал е подобър и по-бърз” отразяват наличието на добра партньорска атмосфера. Това се
потвърждава и от факта, че при фокус-групите се констатира, че дори и липсата на
регистрирана НПО не е пречка за оказване на подкрепа за гражданска инициатива (тя
дори може да е индивидуална). Общинските служители нямат притеснения от
комуникация с НПО: „Винаги има някаква организация, която носи отговорност. Само
комуникацията е неформална.“
Самите НПО оценяват процедурите по финансиране от общинския фонд за
граждански инициативи като много приемливи („процедурата не е тегава“), но изразяват
съмнения за „начина, по който се случват нещата”, защото „най-активните са едни и
същи и това на администрацията не им харесва, защото искат да има и други
институции и НПО”.
Критичните изглеждат доста радикални: „Аз не комуникирам с общината. Аз съм се
изолирала и моята организация кандидатства само по национални програми” и още:
„Тези правила за финансиране трябва да ги преразгледат (общината). Извън правилата
от години финансират една избрана организация... Всяка година дава 10 000 лева на
тази организация. От това общностите не се чувстват много добре”, дори:
„Общината се опитва да направи всичко като отнема инициативата на хората. Това
нещо като нов тип тоталитаризъм”.
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Община Стара Загора - постижения, особености и динамика
Прави впечатление, че нарочен документ за разработване на цялостна
комуникационна общинска стратегия не съществува от 2003 г. насам. От наличната база
данни не става ясно дали тогава действаща стратегия е била отменена, дали е престанала
да действа и дали някои нейни принципи и форми са запазени. Вместо това, община
Стара Загора е предприела друг подход – децентрализация на комуникационните канали
към НПО, гражданите и бизнеса и изграждане на специализирана комуникация като част
от секторните политики, провеждани от общината. Това от една страна е наложило като
практика прилагането на детайлни стъпки в областта на комуникацията при реализация
на всеки определен проект, което бележи позитивно развитие в отношенията на
общината с бизнес-структурите. От друга страна обаче е торпилирало условията за
регулярен диалог между гражданския сектор като цяло и администрацията. За да се
преодолее този недостатък на територията на общината се залага на две стъпки.
Първата – създаване на локална омбудсманска институция, която традиционно си е
извоювала подкрепата на редовите граждани и работи добре на местно ниво с
администрацията. Омбудсманът на Стара Загора, съгласно предписаната му от
законодателството роля, акумулира местните недоволства и конфликти и ги преадресира към отговорните за облекчаването им институции. Но той не е в позиция да
изисква промяна на законодателството, от което да следват промени в социалната среда.
На второ място, като компенсаторен механизъм от отсъстваща общинска
комуникационна стратегия от 2016 г. стартира дейността на платформата „Моята
еОбщина“ (http://estarazagora.info/), която е доброволно усилие на млади граждански
активисти да създадат условия на администрация, която улеснено да комуникира и
отговаря на питания на гражданите. Проектът функционира до края на 2019 г., когато е
прекратен. Според авторите на проекта, „чиновниците престанаха да отговарят на
запитванията на гражданите.. .имаше недопустими забавяния с месеци...“. Като
виновник за това не се сочи директно кметът на общината, а по-скоро неспособността на
администрацията да следва добър и устойчив ритъм при комуникацията с гражданите.
Дори и при наличието на специално отговорен служител в общината, който да
разпределя питанията до различните дирекции, скоростта на обратната връзка с
гражданите не се е подобрила и авторите на проекта са взели решение да прекратят
неговото съществуване. Междувременно Община Стара Загора вече изгражда собствена
информационна система за комуникация с гражданите (https://signals.starazagora.bg/), но
според екипа на „Моята еОбщина“ „и тя не работи по същата причина и очевидно
опитът да се дублира нашият проект също е обречен на неуспех“. Причината за провала
на този проект и за разтрогването на отношенията се счита за политическа – участието
на екипа на „Моята еОбщина“ в екопротестите около казуса „Бедечка“.
Обратната връзка с общината на неформално ниво е много интензивна в социалните
мрежи – както от страна на гражданите, така и от страна на администрацията. Сред
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всички изследвани общини, именно в Стара Загора тези контакти са изключително силно
развити. По същество социалните мрежи почти напълно са иззели неформалната
комуникация. Тук съществува спорен казус: дали точно този тип общуване все още
принадлежи към неформалната комуникация. Причината за това е фактът, че заради
високата интензивност, общуването в социалните мрежи натрупа потенциал, който не е
регламентиран под формата на административна комуникационна процедура (формално
общуване). Представители на общинската администрация често са склонни и изпълняват
ангажименти при комуникация с гражданите в социалните мрежи, без тази комуникация
да приема писмен формат (протоколи или докладни например). Потенциалът на
общуването в социалните мрежи се използва както от общинската администрация, така
и от гражданите за решаване на техните проблеми. Кметът на Стара Загора е един от найактивните мениджъри на влияние, за сметка на участието му например в класически
медийни събития – най-вече интервюта с местни журналисти. В същото време отделни
влиятелни социални групи в миналото са трупали толкова висок потенциал, че техни
мениджъри на влияние (инфлуенсъри) стартират политическа кариера и стават членове
на местния Общински съвет. Детайлно описание на важността на социалните мрежи е
отделено в следващия раздел.
В изпълнението на своите проектни начинания, Община Стара Загора търси
формалното съдействие на браншови организации от сферата на строителството и
архитектурата, които участват във всички провеждани публични обсъждания по вземане
на важни решения, свързани с усвояването на средства по европейските проекти.
Неформалното общуване на администрацията с гражданското общество се разглежда
като допустимо и в тази връзка всички съвременни средства за комуникация с жителите
на общината служат като ориентир.
Обикновено най-активни в комуникацията са организации, които имат текущи
проекти или подготвят такива. „Интензивните ни контакти са в периоди на дарителски
акции или други кампании“. Така първопричината за неформалната комуникация
обикновено се инициира именно от гражданския сектор, а след това от двете страни
зависи дали ще се формализира или ще затихне.
Календарът със събития на общината – официални, спортни, културни и т. н. е много
важен инструмент за разширяване на гражданското участие. От една страна той
осигурява устойчивост на връзката между администрацията и НПО-сектора, на второ
място гарантира възможност НПО организациите да заявяват своите активности пред
обществото, на трето място – да докажат полезността на инициативите си, и на четвърто
място – да докажат, че не винаги сътрудничеството им е основано върху финансирането
(най-често общината предоставя зали или оборудване за събитията). Ако общината търси
неформални контакти с НПО, това е индикатор, че тя търси и компетентност по
определена тема, преди да обяви управленско решение. „Сондирането“ на мнението на
гражданския сектор се оценява като предварителна верификация на собствените
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възможности и фактът, че община Стара Загора прави това регулярно, е белег за висока
култура на комуникацията с неправителствения сектор.
Община Сливен
Неформалното сътрудничество в рамките на комуникацията между общината и НПО
в Сливен може да се опише като „самоорганизиращи се форми“. В този смисъл
неписаните правила на взаимодействието се разпознават като „допустими и приемливи“.
„Всички от общинските служители вероятно контактуват с гражданските
организации и взаимодействат с тях... няма нищо по-естествено от това”. „В рамките
на общинската структура обаче не съществува“, което означава, че взаимодействието
не се разпознава като специална задача на администрацията. И тук, както и в останалите
изследвани градове, неформалното общуване се основава на личната инициатива на
представители на гражданския сектор или на представител на администрация, в случай
че е налице изпълнение на определено начинание. „Извън планираните активности,
нямаме конкретен план за взаимодействие”. Създава се впечатлението, че общината
действа реактивно на външни инициативи или идеи. В повечето случаи става дума за
градивни и работещи практики. Но по мнението на отделни НПО: „Ние трябва да ги
бутаме, защото сами няма да се сетят...“
Сред представители на общината се чува друго мнение: „Нямаме проблем, ако се
намерят пресечни точки – работим добре“. В последните месеци има интересна
промяна – сякаш има раздвижване сред администрацията и това вероятно се дължи на
топлите връзки на заместник-кмета на Общината с гражданския сектор, откъдето той
идва. Вероятно точно това е причината в промяната на неформалното взаимодействие.
От гледна точка на демокрацията влизането от гражданска в политическа роля или
тяхната честа смяна провокира съмнения за конфликт на интереси, но в случая с община
Сливен имаме активизация на неформалното общуване. Дали това ще доведе до
увеличаване на гражданското участие е трудно да се твърди, но е препоръчително
социалните роли да не се смесват толкова видимо.
Според представители на администрацията има много добри практики в публичночастното партньорство, но пък представители на НПО изразяват съмнения за „неписани
правила...., които влияят върху този тип договаряне“. В рамките на общината
функционират добре център за административно обслужване и пресцентър.
Интервюта с отделни представители на Общински съвет (не претендиращи за
представителност) сочат различие с изразените по-горе мнения – сякаш има на
декларативно ниво много висок интерес за сътрудничество (това се обяснява с факта, че
няколко съветника членуват в НПО), а от друга – незапознаване на важността на
комуникацията или поне извън нейната неформална част. Поради факта, че Общински
Съвет е най-видимо политизираната част от администрацията, вътре в Общински съвет.
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С постоянно се появяват подозрения за партийна обвързаност на иначе благородните
инициативи на НПО. Това е проблем, който личи и в другите три изследвани общини, но
като че ли в Сливен е най-ярко изразено. Пак там се чуват дори и взаимни обвинения на
политико-партийна основа са спъване на обратната връзка: „Съветниците рядко четат
и още по-рядко – реагират на писма, веднъж като са направили мнозинство... Ако
нямаш познат съветник, няма да можеш да свършиш работа“. Нагласата на
обществото е, че ако не си близък с някой от общината няма да ти се свърши работа.”
Или пък: „използваме лични контакти – така се случва комуникацията.“
Отделно, изследователите остават с впечатлението, че на обществените съвети
например се гледа в голяма степен като на формален орган „без който не може да се
мине“. Това усещане се налага и поради факта, че понякога самите обществени съвети
не са достатъчно активни или не се събират регулярно, което стагнира и дори обезсмисля
тяхната дейност в очите на редовите граждани.
Друга форма на неформално взаимодействие е предварителното търсене от страна на
общината на специфична информация или консултации по общински проекти в области,
където определени местни НПО имат експертиза. В този случай комуникацията
осигурява предварителна ориентация за параметрите на дадено събитие при спазването
на границите и културната специфика, в които то трябва да се разположи (например
празник на определен етнос).
Община Ямбол
Макар и най-малък, НПО секторът в община Ямбол е мотивиран в своята сфера на
дейност и обхваща почти всички „традиционни“ ангажименти на гражданското участие.
Общинският съвет вижда ролята си повече на приемник, отколкото на източник на
комуникация. „Бих искал комуникацията да е много добра. Мисля, че има какво да се
желае в тази посока. Трябва повече ефективност от тяхна (НПО) страна, повече да
ни ангажират, защото от наша страна не се получава инициатива. Всеки от нас има
някакви възможности и що се отнася до мен, аз на никого не съм отказал. Помагам с
каквото мога”. Отделни представители на Общински Съвет твърдят, че са „на
разположение”, ако гражданите или организациите ги потърсят, но те подчертават, че те
трябва да са активната страна на комуникацията. В интервютата с тях се появи и
абсурдната теза, че гражданският сектор „го устройва“ това недостатъчно „отваряне”
на администрацията, защото дава повод за критика и го мотивира да заяви поопозиционни и критични позиции по отношение на местната власт. Отново, както и в
Сливен се появяват съмнения за политическа обвързаност на НПО-сектора.
Като цяло НПО дават умерено положителна оценка на ролята на Общински Съвет във
взаимодействието: „Този общински съвет е по-различен от предишните. Няма
предразсъдъци към НПО. Комисиите са по-практични и работещи”. Това обаче, все още
не го е превърнало в партньор. Доколкото пресечните точките на комуникацията са
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местни прояви от културен, спортен или социален характер, двете страни заявяват
готовност за участие. Идеята за нещо като „младежки парламент“ се ползва с интерес, но
неговата функция и дейност все още не са дефинирани.
И двете страни – администрацията и НПО твърдят, че ефективността на
комуникациите страда. Администрацията, както стана ясно по-горе, счита че НПО не
знаят как да „ги натоварят“, а гражданският сектор вероятно все още проучва властта.
Чуват се критики към формите на обществени съвети, чиято работа не е достатъчно
ефективна. Някои НПО изразяват мнение, че администрацията работи с НПО, които „са
близки на хора от общината”.
Отделно съществува и друга оценка на неформалната комуникация. Тя произтича от
факта, че новата управа на общината „идва от бизнеса“, което за някои НПО е
подозрително и може да означава прокарване на корпоративни интереси. Освен това,
сегашните понякога са и „реваншистки настроени и засегнати“ по отношение на
предишното управление. Има и обвинения в „предварителен субективизъм” при
вземането на решенията.
Координацията на усилията стои на преден план като проблематичен във
взаимоотношенията между общинска власт и граждански сектор в община Ямбол.
Проведените интервюта не дават информация за наличието на ясни координационни
връзки между двете страни, но съдържат множество примери за проблеми, възникващи
поради тяхното отсъствие. Проблемът се решава от опитните представители на НПО:
„Знаем конкретно кого да търсим, знаем че ги има и ги търсим.”
Исканията за осигуряването на прозрачност и отчетност на работата на
администрацията до голяма степен се свежда до докладите, които тя представя за
гласуване пред Общински Съвет. Изключение прави изследване на проблема, извършен
от НПО, посочен в добрите практики на община Ямбол. Но той се случва сравнително
късно – през 2019 г. Все пак това е белег за търсене на отговор на обществено значим
въпрос, макар че изводите от това изследване да не са особено положителни по
отношение на мнението на гражданите и техните организации. От другата страна стои
пък мнението на администрацията: „Гражданите са по-скоро неактивни. Правихме
проект за това какво мислят гражданите за администрацията, но още не знам дали
има някакъв резултат. Отчиташе се това, че гражданите не знаят механизмите,
нямат информация...”
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8. Оценка на нивото на активност в социалните мрежи за изразяване на
гражданска позиция и консолидиране на мнения, свързани с политики на
изпълнителната власт на местно ниво
Методология

Съществува голям и недовършен методологически спор за начина, по който се
измерват социалните медии. В настоящия доклад се придържаме към т. нар. Лайденски
манифест за отговорна метрика, доколкото е най-разпространен в ЕС и произтичащите
(или пожелателните в него) метрични стъпки. Предварителните забележки към
метричния модел трябва да подчертаят факта, че са игнорирани геолокационните APIs
на инфлуенсърите в групите с тежест и за четирите общини, което предполага подистанцирана финална оценка. Както личи от финалните изводи, тежестта на мненията
в отделните социални групи (СГ) пряко произтича от пребиваването на инфлуенсърите
в тях на територията на изследваните общини. Това е важен извод, доколкото става
въпрос за изследване на онлайн поведение, което не изисква физическо присъствие на
определена територия.
Приложеният алтметричен агрегатор за данни е CrossRef Event Data.
Приети критерии
При формулирането на критериите за влиянието на социалните мрежи върху
гражданските позиции и консолидирането на мнение се изисква съобразяването с:
 „Формални критерии“:
 Брой членове (последователи) на социалната група (СГ) – това включва базовата
аудитория на абонирани последователи;
 Публика – която включва освен формалния брой членове на СГ, така и всички
читатели на съобщенията в СГ, доколкото тя е с открит достъп (групите, които
подлежат на изследване по настоящия доклад са открити по дефиниция, защото
претендират да представляват граждански интерес);
 Стойност на информацията, споделяна в СГ, което е ключово при формиране
на онлайн влиянието на СГ;
 „Формално влияние“ (различно от „влияние“) на СГ, което дефинира нейната
относителна тежест чрез стандартизирани инструменти – „харесвания“ (и
всички вторични измерители за емоционална обвързаност с дадена тема),
„споделяния“.
Предварителната оценка на влиянието в социалните мрежи само по тези четири
формални критерии е много рискова, доколкото социалните мрежи се развиват
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постоянно и флуктуират като членска маса, брой последователи и фактическа активност
в онлайн пространството. Освен това огромният набор от злоупотреби и фалшификации
в социалните мрежи (закупуване на акаунти и на цели СГ, използването на фалшиви
профили, атаки чрез тролски послания и т. н.) дават основание да се смята, че
формалните критерии в голяма степен могат да изкривят оценката за влиянието. Затова
в последните години световната практика при метриката на СГ прие допълнителни
критерии, които се оценяват заедно с формалните. Те се дефинират като „критерии за
тежест“ и включват:










Сила на звучене в СГ („Volume“), която произтича от формалния обем на СГ, но
включва резонанса на посланието вътре в нея. При изследването по този
критерий се отчита активността (или честотата) на отделни членове
(администратори или редови) на СГ да насищат пространството на СГ със своето
мнение и то да остава меродавно или поне приемливо за членовете. Тези членове
на СГ се дефинират като „инфлуенсъри“ (или мениджъри на влияние);
Зона на досег (“Reach“), която включва броя на хората, които потенциално
виждат съдържанието и включва размера на публиката, но и броя на хората,
които виждат съдържанието (посланието) в резултат на изрично търсене или по
препоръка. Този критерий има три елемента: размер на лоялната аудитория,
брой впечатления (т. нар. „импресии“) и акумулиран трафик към посланието.
Ангажиране – това изглежда към днешна дата най-важният от всички критерии
и е свързан не само със споделянето, а и с практически действия, които
произтичат от това споделяне (например участие в подписка, протест, реална
промяна на поведението на клиента или динамика на електорално поведение).
Споделяне на позиция с коментар – по същество точното споделяне на цитат от
влиятелен говорител в СГ (инфлуенсър) представлява съществен измерител на
тежестта на неговото послание. В този смисъл от всеки претенциозен
инфлуенсър се очаква да проверява колко и какви коментари съпътстват
споделянето на неговата теза.
Честота на кликвания (Clickthrough Rate) – по същество това означава не
просто регистрация на конкретното действие, а и измерване на коефициента на
реализацията му върху съдържанието (отваряне или изтегляне на определен
документ например).

Резултати от влиянието на социалните мрежи в четирите общини от ЮИРП (анализ
на мета данни и концептуализация на послания)
При изследването на влиятелните СГ в социалните мрежи в четирите общини от
ЮРИП, акцентът бе поставен върху изследването на СГ във Фейсбук, доколкото
останалите социални мрежи имат пренебрежимо влияние върху гражданското
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включване по обясними причини – размерът на самото послание, недостатъчно
развитите метрични инструменти на останалите социални мрежи и липсата на достъп до
регионалните им метаданни. От изследването са изключени т.нар. зонални групи
(обединени по тесни контент-критерии). Изследването бе конкретизирано в 9-те
критерия, изброени по-горе – формални критерии и критерии за тежест. Изводите са
основани върху т. нар. „скрит модел на Марков“, отнасящ се до метриката на динамични
социални системи. „Сенките“ в метриката могат да достигнат 0,7 – 0,8% от метаданните,
доколкото са налице пропуски на администраторите на групите, които не са изчиствали
или коригирали съдържателната част на съобщенията.
Община Бургас
Списъкът на СГ, отнасящи се до нивото на активност в социалните мрежи и влиянието
им върху гражданското участие включва:

Забелязано в Бургас ®
Бургас
ОБИЧАМ БУРГАС
Град Бургас
БУРГАС,МОРЕТО И ПРИЯТЕЛИ
КЪДЕ, КАКВО, КОГА В БУРГАС
Бургаснюз
I see you КАТ Бургас
БУРГАС И НОВИНИТЕ
ВЪЙ ВЪЙ ВЪЙ БУРГАС
АЗ СЪМ ОТ БУРГАС
НОВИНИ от БУРГАС, БЪЛГАРИЯ и
СВЕТА
БУРГАС - НОВИНИТЕ

БУРГАС и МОРЕТО
Новините на БНР Бургас
Шофирай в Бургас
Доброто в Бургас
Кауза Бургас
ТАТКОВЦИТЕ НА БУРГАС-НОВА
НАДЕЖДА
МАМИТЕ НА БУРГАС
Бургас (Burgas)
Културен Бургас Group
Бургас
Екологична мрежа Бургас и региона
БУРГАС И ХОРАТА В НЕГО
ГРУПАТА НА БУРГАС

Оценка по налични критерии:
 Брой членове – среден към висок дял, съгласно „Марков“
 Публика – коефициент на растеж – стагниращ 0,3, коефициент на насищане –
0,14
 Стойност на информацията – с нарастваща нетна полза
 Формално влияние – 52, 07% кохезия
 Сила на звучене – 8,7 от 10-степенна скала
 Зона на досег – стагниращ потенциал в граждански групи и растящ потенциал в
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зонални групи
Ангажиране: 9 към 100
Споделяне на позиция с коментар: 8/3,7
Честота на кликвания (CTR) – средна стойност 26c/8i

Изводи:
 Потенциалът на социалните мрежи за разширяване на гражданското участие не е
използван изцяло;
 Налице са диспенсирани послания, губещи фокус в общия поток информация;
 Мениджърите на влияние се ротират често;
 Важните събития и новини, свързани с разширяване на гражданското участие се
появяват в неподходящи часове;
 Важни мнения на мениджъри за влияние се споделят преимуществено в затворени
групи и не получават широка публичност;
 Регионалните медии твърде често се разминават с позициите, декларирани във
влиятелните групи. Групите търсят реализация в национални медии и ги достигат
много често;
 Зоналните групи регистрират растящ потенциал за гражданско участие
Община Стара Загора
Списъкът на СГ, отнасящи се до нивото на активност в социалните мрежи и влиянието
им върху гражданското участие включва:
Група за Истината за Стара Загора
ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора @ Stara Zagora
СТАРА ЗАГОРА за СТАРОЗАГОРЦИ
СТАРА ЗАГОРА ДНЕС
Моята Стара Загора
ВСИЧКО ЗА СТАРА ЗАГОРА
СТАРА ЗАГОРА - НАЙ-КРАСИВИЯТ ГРАД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АКТУАЛНО В СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора
Попитай Кмета на Стара Загора
Стара Загора - най-красивият град в България!
Събитията на Стара Загора
Нашата Стара Загора
НОВАТА СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора политика
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Стара Загора Stara Zagora
ФОРУМ СТАРА ЗАГОРА
I See You КАТ - Стара Загора
Забелязано в Стара Загора ®
Миро за Стара Загора, страната, света
Приятели на бежанците в СТАРА ЗАГОРА
Видяно в Стара Загора (Seen in Stara Zagora)
За Стара Загора
Майките на Стара Загора
Третата Истина за Стара Загора
Изборите на Стара Загора - Политика и Гражданско общество
Свободен Народ-СТАРА ЗАГОРА
Старозагорски мами
Оценка по налични критерии:
 Брой членове – висок към много висок дял, съгласно „Марков“
 Публика – коефициент на растеж – акумулиращ 0,7, коефициент на насищане 0,17
 Стойност на информацията – с нарастваща нетна полза
 Формално влияние – 57,4% кохезия
 Сила на звучене – 9 от 10 - степенна скала
 Зона на досег – растящ потенциал в граждански групи, стагниращ потенциал в
зонални групи
 Ангажиране – 9 към 100
 Споделяне на позиция с коментар – 8/4
 Честота на кликвания(CTR) – средна стойност 24c/11i
Изводи:
 Констатира се много мощно влияние на социалните мрежи върху процеса на
гражданско участие;
 Индексът на ангажиране държи традиционно високи стойности;
 Характерно за местните социални мрежи, че категорично са изместили
регионалните медии. Нещо повече – регионалните медии все по-често следват
мрежите;
 Ясно личи парцелиране на влиянието на инфлуенсърите във всяка една влиятелна
СГ;
 Съществуват поне 10 мениджъри на влияние, които съвместяват лидерска
позиция в бизнеса и политика. И отделно от това – съществуват поне 15
граждански мениджъри на влияние, които декларират висок потенциал за
политическо лидерство;
 СГ са податливи на кампанийни събития и лесно ги разпространяват;
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СГ са много повече и много по-реален политически, отколкото медиен фактор;
Зоналните групи демонстрират растящ потенциал за гражданско участие;

Община Сливен
Списъкът на СГ, отнасящи се до нивото на активност в социалните мрежи и влиянието
им върху гражданското участие включва:
Сливен днес и утре
МОЯТ СЛИВЕН
Сливен нюз
Sliven
Сливен - това сме ние
Сливен... Sliven...
Ирида Сливен Group
Сливен Днес и Утре
Сливен и региона
Сливен и неговата култура Sliven and his culture
Забелязано в Сливен ®
Сливен такъв какъвто го видях днес...
За Сливен без цензура ...
СЛИВЕН
Мамите на Сливен 2017
Сливен-Град на млади и стари
Сливен - моят град! / Sliven - my city!
"Сливен прес"
Сливен - градът, който обичаме!
Родени в Сливен - група свободна от цензура
Аз обичам Сливен
Родени в Сливен
СЛИВЕН
i see you кат (сливен)
I see you KAT Сливен
СЛИВЕН ГРАДЪТ НА СТОТЕ ВОЕВОДИ
Comnet - Сливен, Бургас
Забелязано в Сливен
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Оценка по налични критерии:










Брой членове – среден дял, съгласно „Марков“
Публика –коефициент на растеж – много висок 0,6, коефициент на насищане –
0,09
Стойност на информацията – с нарастваща нетна полза
Формално влияние – 49,3% кохезия
Сила на звучене – 6,8 от 10-степенна скала
Зона на досег – стагниращ потенциал в граждански групи, стагниращ потенциал
в зонални групи
Ангажиране – 8 към 100
Споделяне на позиция с коментар: 8/1
Честота на кликвания (CTR) – средна стойност 17c/7i

Изводи:
 Съществува неизползван потенциал за комуникация за промотиране на
гражданско участие;
 Мениджърите на влияние са неустойчиви, дори частично компрометирани;
 Слаб администраторски контрол и лесен достъп на тролски и фалшиви профили;
 Налице е растеж в зоналните СГ и стагнация в гражданските, т.е. реален трансфер
на влияние от едните към другите;
 Силно присъствие и влияние на религиозни СГ, невиждано в другите три
изследвани общини;
 Съществува реален риск от „рейдерство“ на някои по-влиятелни СГ чрез
изтощаване на капацитета им под натиска на пропагандни послания;
 Не се наблюдава към момента силно смесване на позициите на бизнес СГ и
граждански/политически СГ.
Община Ямбол
Списъкът на СГ, отнасящи се до нивото на активност в социалните мрежи и влиянието
им върху гражданското участие включва:
Забелязано в Ямбол
ЯМБОЛ НА 7 КОНТИНЕНТА
Аз съм от Ямбол!
Ямбол
Ямбол на три планети
ЯМБОЛ - РОДИТЕЛИ ОБЕДИНЕНИ ЗА ДЕЦАТА
Аз Обичам Ямбол
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ЯМБОЛ Е ГРАДА
МАМИТЕ НА ЯМБОЛ
ЯМБОЛ НЕ СТЕ САМИ!!!
Снимай Ямбол, нека всички видят!
Ямбол / Yambol
Каузата е България -Ямбол
I see you КАТ Ямбол
ЯМБОЛ - МОЯТ ГРАД
Оценка по налични критерии:
 Брой членове – среден дял, съгласно „Марков“
 Публика – коефициент на растеж – висок 0,7, коефициент на насищане – 0,04
 Стойност на информацията – с нарастваща нетна полза
 Формално влияние – 44,1% кохезия
 Сила на звучене – 6 от 10-степенна скала
 Зона на досег – стагниращ потенциал в граждански групи, стагниращ потенциал
в зонални групи
 Ангажиране – 8 към 100
 Споделяне на позиция с коментар: 9/1
 Честота на кликвания (CTR) – средна стойност 17c/9i
Изводи:
 Изглежда сякаш, само в тази община (от изследваните четири) заявените мнения
в СГ се движат по паралелно трасе на реалното гражданско участие – съществува
абсурдно разминаване между заявени и практически никога неосъществени
инициативи;
 Мениджърите на влияние в СГ са спорни, а често са склонни да прибягват и до
административните си права за да „коригират“ позициите на следовниците си
 СГ не са податливи на външни послания и се „затварят“ на ниво коментари при
поява на нетипични мнения;
 Съществува много неизползван ресурс за комуникация на граждански
инициативи в зоналните групи;
 Мненията в зоналните групи определено натежават при CRT, в сравнение с
големите общоградски СГ.

9. Проучване на нагласите на местната власт към отварянето на процеса на
вземане на решения с участието на гражданите, нивото на готовност за
експериментиране с нови практики, поемане на риск от провал и
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оползотворяване на наученото за целите на доброто управление
Общинската администрация: организационна и политическа култура
Както вече бе отбелязано, изследването регистрира корелация между икономическото
развитие в дадена община и развитието на гражданския сектор. В тези общини
неправителствените организации са по-активни и същевременно по-взискателни по
отношение на администрацията и политическото ръководство. Съответно идеите за
развитие и подобряване на комуникацията, както и механизмите, по които те да бъдат
осъществени, идват предимно от неправителствения сектор. Идеите идват под формата
или на добри практики, или на иновативни решения, които представителите на НПО
предлагат и в последствие обсъждат с ръководството на общината. След анализ на
предложението се създават ясно разписани правила и механизми, по които добрите
практики или иновативните решения ще бъдат осъществени, като в този вид те се
предават на администрацията за изпълнение.
Въпреки че описаната ситуация привидно гарантира на местната власт политически и
обществен комфорт, от гледна точка на общинската администрация нещата не изглеждат
по този начин. Делегираната власт на практика поставя въпросната администрация в
предприемаческа роля – тя не само трябва да осигурява административни услуги и
капацитет, насочени към обслужване на гражданите, но от нея се изисква да генерира
идеи как това трябва да се развива и променя с цел подобряване на комуникацията, а от
там и на качеството.
Вменяването на функция на генератор на нови идеи или инициатор за въвеждане на
добри практики на общинската администрация е неприсъщата роля, за която тя няма
нито подготовка, нито капацитет. В резултат, тя е подложена на постоянен натиск от
страна както на обществеността, така и на политическото ръководство, което от своя
страна задейства определени защитни механизми у служителите.
Нетърпимостта към критика е първият и най-разпространеният защитен механизъм.
Трябва да отбележим, че по-голямата част от служителите в общинските администрации
харесват работата си и съвместно изпълняват присъщите на длъжността им задължения.
Вменяването на предприемаческа роля, за която те не са подготвени, обаче, ги поставя в
ситуация на свръхнапрежение и стрес, водещи до психическо претоварване, а понякога
и до бърнаут.
Огромните усилия, които служителите в администрацията полагат, за да отговорят на
натиска ги прави свръхчувствителни на тема критика. Тази реакция идва като пряко
следствие от комбинацията на претоварване и усещане за неоценяване или подценяване
на положените усилия. При провеждане на фокус група с общинската администрация,
екипът ни беше „строго смъмрен“ от служителка, която силно се възмути, че търсим
проблеми: „Ама защо само проблеми търсите, всички идват и търсят проблеми! А за
хубавите неща, които сме направили никой не пита!”. Въпросната служителка беше
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подкрепена в изказването си от колегите и темата беше прецизно отклонена към успехите
на администрацията в други дейности.
В някои случаи нетърпимостта към критика приема особено тревожни размери и е
възможно да има негативен ефект върху дългосрочното развитие на механизмите за
комуникация между общност и местна власт. Особено показателен е примерът, в който
служител на отдел „Връзки с обществеността“ изрази бурно и спонтанно възмущение от
идеята общината да публикува списък с проблемните точки пред управлението и по този
начин да предизвика обществен дебат: „Как така ние ще си вадим проблемите наяве,
нали ще ни разкъсат, ако започнем да си показваме мръсните гащи“. Според цитирания
служител пред обществеността трябва да се изнасят само успешните политики и проекти,
а проблемните трябва първо да намерят решение и чак след това да бъдат обявявани
публично. Излишно е да отбелязваме, че тази теза крие разрушителен потенциал и на
практика изключва гражданското общество от механизмите на вземане на решения.
Вторият защитен механизъм е изключителната предпазливост към поемане на рискове
от страна на общинската администрация. Тя е свързана с нетърпимостта към критика, и
се изразява най-вече в склонност към отхвърляне на всеки проект или политика, които
биха създали условия за основателна критика от страна на обществеността. Именно този
защитен механизъм се явява препятствие пред по-смелото експериментиране с добри
практики в изследваните общини. Защитната стратегия винаги е отговор на
тревожността на администрацията, дали успява да отговори на постоянно нарастващите
очаквания на местните общности. Тази тревожност неизбежно се изостря в предизборна
обстановка (в каквато отчасти протече това изследване), както и в ситуация на финансови
ограничения и смяна на политическото ръководство. Две от изследваните общини –
Сливен и Ямбол – предоставиха възможност да се изучи поведението на
администрацията в нетипични условия. Докато Бургас и Стара Загора се радват на
устойчив икономически растеж и приемственост в управлението, в двете по-малки
общини нещата не стояха така. Сливен се бори с наследен финансов дефицит, а в Ямбол
политическото ръководство беше сменено на последните местни избори. Затова в тази
част на доклада развитията в тези общини са разгледани като специфични case studies.
Община Сливен
Финансово-икономическите фактори излизат на първо място в община Сливен не
само по отношение на проучваното взаимодействие между администрация и гражданско
общество, но и като основен приоритет във всички сфери на обществения живот. През
2015 г. новоизбраното политическо ръководство на общината поема една фалирала
организация с огромни и лошо структурирани дългове, която на практика не може да
изпълнява функциите си. Причините, довели до това състояние са комплексни и
натрупвани и развивани с времето и не са обект на настоящото изследване. Резултатът
обаче е, състояние на финансов колапс, което изисква кризисен мениджмънт, съпроводен
от всички известни негативни последствия, в следствие на неговото прилагане.
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Политическото ръководство на общината е напълно наясно с ролята си на кризисен
мениджър, с която се е ангажирало и според собствената си оценка към този момент се
справя успешно. На базата на получена 360 градусова обратна връзка, тази самооценка
съвпада с мнението на останалите заинтересовани страни и това ясно личи от резултатите
от местните избори, които съвпаднаха с периода на провеждане на настоящото
проучване. Преструктурирането на дълга, съпроводено от активни мерки за ограничения
и контрол на разходите, са дали очаквания резултат и към момента на изследването
общината се намира в много по-добро финансово състояние, отколкото е била през 2015
г. Последствията от финансовия колапс, според представители на политическото
ръководство, са дългосрочни и ще оказват сериозно влияние върху всички политики на
местно ниво в рамките на следващите 10 години.
От гледна точка на настоящото проучване е важно да отбележим, че политическото
ръководство на общината продължава да функционира в режим на кризисен
мениджмънт. Въпреки добрите резултати, основен приоритет остава финансовата
стабилност и свързаните с нея рестриктивни мерки по отношение на финансираните
политики и дейности, включително тези, насочени към взаимодействие с гражданското
общество.
Напълно логично, администрацията в община Сливен е настроена и действа в синхрон
с политическото ръководство. Служителите са наясно с основните приоритети в
политиките на общината, както и с ограничения финансов капацитет, и до голяма степен
са се превърнали в защитници на режима на рестрикции, наложен от кризисния
мениджмънт. Изненадващ в случая е фактът, че представителите на общинската
администрация не се чувстват притиснати от самоналожените ограничения и са развили
високо ниво на рефлективност по отношение на местните НПО. Както от фокус групите,
така и от индивидуалните интервюта личи разбиране към проблемите на гражданския
сектор, основно свързани с липсата на финансиране. За разлика от своите колеги в Бургас
и Стара Загора, обаче, те не се чувстват поставени в защитен режим и съответно са поотворени към диалог и по-склонни към самокритика.
Тази на пръв поглед парадоксална ситуация може да бъде обяснена с обективните
причини, довели до недофинансиране на инициативите на гражданското общество. За
разлика от финансово стабилните Бургас и Стара Загора, тук НПО и администрацията на
практика са „от една и съща страна на барикадата“ и споделят разбирането за
необходимостта от мобилизация и взаимна подкрепа в условия на ограничени ресурси.
В този контекст внимание заслужава отношението на гражданското общество към
администрацията. То може да бъде характеризирано като ненападателно, разбиращо и в
голяма степен толерантно. От фокус групите и индивидуалните интервюта с
представители на неправителствените организации става ясно, че те виждат причините
за лошото си финансово състояние в нормативната рамка на национално ниво,
регламентираща финансирането на сектора. На практика в хода на проучването не бяха
отбелязани критики към политическото ръководство и администрацията на общината,
отчитайки режима на продължителна криза, в който тя се намира. Бяха формулирани
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много и заслужаващи внимание критики и препоръки към законодателството в областта
на неправителствения сектор, но те нямат връзка с настоящото проучване и би следвало
да бъдат предмет на отделен проект.
От гледна точка на настоящата задача, трябва да обърнем внимание на някои
тенденции в развитието на взаимоотношенията между гражданското общество и
общината, които представляват потенциален риск. Ръководството на общината е
изправено пред изкушението да преекспонира обективния фактор на финансов дефицит
и да обяви състояние на „перманентна криза“, което ще му позволи да избегне поемането
на отговорност и да запази наличния политически комфорт.
Опасения от подобно развитие бяха споделени от някои представители на
гражданския сектор, и по наше мнение е препоръчително местната власт да отчете този
риск и да разшири полето на комуникация с гражданското общество. Те трябва да имат
за цел не само да запознават периодично общността с актуалното състояние на
общинските финанси и следствията, произтичащи от това състояние, но и да търсят
обратна връзка от нея механизми за по-справедливо разпределение на средствата.
Трябва също така да отбележим, че всяка злоупотреба с кризисното финансово
състояние на общината ще доведе до рязко влошаване на отношенията с гражданския
сектор и ще доведе до загуба както на политическо влияние, така и на обществена
подкрепа. Също така, бихме препоръчали политическото ръководство да започне
постепенен трансформационен процес от модел на кризисен мениджмънт към
управление в стабилна среда.
Община Ямбол
За разлика от Сливен, където беше наблюдавано стабилно политическо управление,
активно работещо за справяне със заварена ситуация на финансов колапс, в Ямбол
ситуацията беше коренно различна. Екипът ни трябваше да проведе теренно проучване
в община, намираща се в състояние на политическа криза, която се разреши със смяна на
общинското политическо ръководство по време на изборите. Тази ситуация затрудни
изследователите да получат необходимите за анализа данни, тъй като нормалната
комуникация между местна власт и гражданско общество в този период бе силно
повлияна от политическата борба.
В хода на проучването ясно могат да бъдат разграничени два отделни етапа – преди и
след местните избори. През първият етап екипът ни получи отказ от страна на
общинското ръководство да окаже съдействие по отношение на проекта, като
обяснението беше свързано с огромната заетост в предизборната кампания.
Гражданският сектор също не се включи активно в проучването – малкото представители
на НПО, които се съгласиха да бъдат интервюирани, разглеждаха проекта изцяло в
контекста на предизборната обстановка и на практика отказаха да се ангажират с
позиция. Те или изместваха темата в полето на националните политики за
взаимодействие с гражданското общество, или директно заявяваха отказ от мнение, като
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го мотивираха с политическа насоченост на проекта, или изказваха крайни, политически
натоварени мнения, които не могат да се разглеждат като база за анализ.
В етапа след изборите, новото политическо ръководство изяви желание за включване
в проучването, въпреки че тепърва се ориентираше в обстановката. От проведените
фокус групи и индивидуални интервюта най-общо може да бъде направен извода, че
новата местна власт активно мисли по въпроса за взаимодействие с гражданския сектор
и има добри идеи в тази насока. Засега обаче те остават по-скоро в полето на
политическите намерения, отколкото на конкретните политики. Към момента на
изследването силната заявка за отваряне на местното управление към гражданското
общество още не беше намерила израз в нормативни или проектни документи, които да
очертават посоката и обхвата на тази политика.
Сходна ситуация беше отчетена и при групата на представители на
неправителствените организации. Срещите протекоха в атмосфера на предпазливост и
сдържаност, като респондентите по-скоро се опитваха да се ориентират или адаптират
към новата политическа обстановка.
С оглед на това, на този етап не би следвало да се правят генерални изводи и
заключения, а по-скоро е необходимо проучването да бъде повторено на терена след
изтичане на най-малко шест месеца от началото на мандата.
Персонализиране и фамилиаризиране на комуникацията
Теренното проучване показва, че комуникацията между местната власт и
неправителствения сектор в общините Бургас, Стара Загора и Сливен е в голяма степен
неформална. Устойчивото политическо управление и сравнително постоянната
администрация от една страна и малките, добре поставени в обществото (макар и с
ограничен финансов ресурс) НПО са изградили с течение на времето делови
взаимоотношения, които самите те определят като „приятелски“ и „фамилиарни“. Както
се изрази един представител на общинската администрация: „Тук всички се познаваме,
това не е голям град като София“.
Изтъкнат представител на НПО споделя с гордост: „Как комуникираме ли? Ами като
всички нормални хора. Искаме да направим нещо, било то изложба, събитие или
хепънинг и звъним на човека от общината и му казваме какво, кога, дали и каква помощ
ще ни трябва от тях. После всичко става идеално“. Представителите на
заинтересованите страни намират този начин за комуникация не само за приемлив, но и
за единствения възможен с „оглед спецификата на града“. Те не само, че не разбират
заложените в него рискове, но са склонни да го препоръчат като добра практика:
„Формалностите само усложняват нещата, а от това няма нужда. Ако въведем
формалности, веднага ще ни обвинят в бюрократщина“ (представител на общинска
администрация); „Разбира се, че е по-добре така. От решението до изпълнението
имаме само един телефонен разговор и в последствие, когато всичко е уговорено – един
мейл“(представител на НПО).
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Интересен от гледна точка на проучването е и факта, че администрацията е много посклонна да формализира комуникацията, докато представителите на гражданския сектор
реагират негативно на такава възможност. От индивидуалните интервюта става ясно, че
представителите на НПО разглеждат установената комуникация като техен сериозен
успех в „борбата с бюрокрацията“ и заявяват готовност да бранят този модел „със всички
средства“: “Основната ни цел през първите години беше да се доберем по някакъв начин
до човек от общината, от когото зависи решението на проблема. Изписахме стотици
мейли и всеки път се сблъсквахме със стена. Сега тя изчезна и не виждам никаква
причина да искаме да я строим на ново, макар и с благородна цел.”
Наред с фамилиаризирането на отношенията между администрацията и гражданския
сектор, в изследваните общини се наблюдава персонализиране на публичната
комуникация. Значителна част от взаимодействието между общинската администрация
и общността е изнесено в полето на политическата комуникация, и съответно е
делегирано на специализираните звена за PR, от една страна, и на изявени политически
и обществени фигури (кмет, заместник кметове, изтъкнати общински съветници). Тази
тенденция е особено изразена в двете най-успешни общини – Бургас и Стара Загора –
които при това имат забележителни кметове, които са отлични комуникатори, радват се
на висока обществена подкрепа и успяват да поддържат широка персонална мрежа от
контакти с различни обществени групи. Това разпределение на комуникационните
функции има силни страни – то отговаря на заложените в културата очаквания и нагласи
на гражданите за достъпно и отзивчиво политическо лидерство, и същевременно
спестява на администрацията необходимостта да поддържа постоянна връзка с
гражданите извън тесните процедурни рамки.
От друга страна, този модел на централизирана и персонализирана комуникация носи
някои рискове в условия на динамични, социални и културни промени, които водят до
нарастваща стратификация и диференциация на общността. За да бъде адекватна на тези
промени, администрацията трябва да отговори с нарастваща функционална
диференциация и интеграция. Успешното управление в условия на нарастваща
комплексност изисква осигуряване на постоянна корективна обратна връзка за ефекта от
политиките на общината и актуализиране на картината за процесите и тенденциите в
различните сегменти на общността. Това на свой ред налага комуникационната функция,
която сега е съсредоточена в PR отдела и във фигурата на кмета, да бъде споделена от
други участници в процеса на управление в ръководни и административни роли. За да се
случи това, е необходим задълбочен организационен анализ на административната
структура, длъжностните характеристики и ролевите функции във всяка отделна община
в контекста на съответната общност, което е отвъд задачите на това изследване.
Комфортната зависимост на гражданско общество
Резултатите от проучването показват, че и в четирите изследвани терена общинската
администрация е водещ фактор в почти всички сфери на социално-икономическия и
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културен живот на общността. Нещо повече – изследването установи, че в голямата си
част гражданите не само приемат, но и открито подкрепят водещата роля на общината.
Основните проблеми, свързани с развитието на Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол в
голяма степен са идентифицирани и адресирани от общинското ръководство. Общността
знае това и този факт я устройва и успокоява, защото й позволява да се оттегли в пасивна
позиция на консуматор на добро местно управление (което обаче не отменя критиките и
нарастващите очаквания и изисквания към това управление). Жителите на изследвани
общини, включително представителите на неправителствения сектор, на практика
доброволно са абдикирали от участие в процеса на взимане на решения, прехвърляйки
цялата отговорност за развитието в ръцете на общинското ръководство.
В резултат общината е поела ролята на инициатор, координатор и изпълнител на
почти всички дейности и проекти, свързани с комуникацията с обществеността.
Показателен за това е дори настоящият проект, който е иницииран от сдружението на
общините от ЮИРП, въпреки че основните заинтересовани страни от подобряване на
механизмите за участие и взаимодействие се явяват организациите от НПО сектора. В
отговор на тези действия, представителите на сектора реагират позитивно, но доста
пасивно. Установените отношения на доброволна и удобна зависимост обясняват защо
НПО, от които се очаква да са носители на промяна, иновативност и гражданска
активност, често демонстрират незаинтересованост или отправят критики към
съществуващите проблеми, но без да проявяват инициатива за тяхното решаване.
Необходимостта от промяна
В заключение можем да обобщим, че ролята на общинската администрация в процеса
на комуникация с общността е подчертано активна, като преобладаващата част от
инициативите са градивни, адекватни и ориентирани в обществена полза. Тази позиция,
в комбинация с пасивната роля на гражданското общество, създава условия за
триангулиране на комуникационния процес и като краен резултат натоварване на
общината с проблеми и отговорности извън обхвата на нейната компетентност.
В тази връзка препоръчваме този баланс да бъде променен в посока на по-голяма
активност и инициативност от страна на гражданското общество. Това означава
общинската администрация да започне да се освобождава от част от отговорностите, с
които се е нагърбила по необходимост, и постепенно да ги делегира на организациите от
неправителствения сектор, отчитайки техния капацитет да ги поемат.
Препоръчваме неправителствени организации да бъдат активно ангажирани в процеса
на изработване и прилагане на общинските политики, които засягат самите НПО като
организации, както групите и общностите, които те представляват или на които
предоставят услуги. Това не само ще им придаде висока легитимност, но ще промени
установените отношения на зависимост между общината и гражданския сектор в посока
на по-голямо участие, автономност и споделяне на отговорностите.
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10. Промяна в средата

Измеренията на промяната
За да бъде разбрана и управлявана социалната и организационна промяна в една
общност, е необходимо да бъдат изследвани както динамиката в отношенията между
хората в условия на трансформация, така и външните условия, които влияят на тази
динамика. От една страна са агентите на промяна с техните намерения и стратегии, а от
друга – даденостите и ограниченията на средата. В социалните науки този бинокулярен
подход е известен като дихотомия между авторство и структура (agency-structure
dichotomy).
Условие за благополучие и развитие на общността и организацията е намиране на
сполучлив баланс между стабилност и промяна. Промените са неизбежни, въпросът е как
се справяме с тях. Обикновено възприемаме или реактивно, или проактивно отношение.
При реактивно отношение откликваме на промените и се опитваме да се адаптираме към
тях с минимални загуби. При проактивно отношение анализираме тенденциите и
процесите в средата и инициираме промени, от които се надяваме да спечелим. По този
начин поемаме управление върху промяната. Примери за това са успешното политическо
лидерство и добрата администрация.
Живите системи (индивиди, групи, организации и общности) имат ограничен
капацитет за възприемане на промените в средата. Когато ръстът или скоростта на
промените надхвърли този капацитет, те се преживяват като криза и имат разрушителен
ефект върху системата. Капацитетът за справяне с промените се измерва със
способността на системата да се учи от опита и да интегрира наученото в практиката на
живота. Учещите се организации и общности се приспособяват по-успешно към
промените и така печелят еволюционното съревнование.
Различаваме промени от първи и от втори ред. Промените от първи ред разместват
социалните актьори, без да засягат социалните роли, отношения и структури. Тези
промени позволяват да се запази статуквото, като се освободят натрупаните социални
напрежения. Промените от втори ред предполагат трансформация в дълбочина –
променят се не само правилата и ролите, но и подлежащите ценности, нагласи и
вярвания, които ги поддържат и възпроизвеждат. Осъществяването на промени от втори
ред изисква трансформационно лидерство.
Организационна култура и нейната промяна
Организационната култура може да бъде определена като система от вярвания, нагласи
и поведения (съзнавани и несъзнавани) на участниците в организацията, които формират
спецификата на организационния живот в определен етап от развитието на организацията.
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Определящи за културата на една организация са споделените (макар и неоповестени)
вярвания за природата и смисъла на социалната власт. В този смисъл организационната
култура е пряко свързана с типа лидерство и управление, който се практикува в
организацията. Това е особено вярно за публичната администрация, която възприема и
следва управленските модели и ценности, зададени от политическото лидерство.
Основното измерение на организационната култура е съотношението зависимост
спрямо взаимозависимост. Културата на всяка организация е специфична и представлява
различна степен на преодоляване на зависимостта и постигане на равнопоставеност и
партньорство. Социалното участие в класическата бюрократична организация е изцяло
доминирано от йерархична зависимост. Напускането на зависимостта се преживява като
разрушително неподчинение и се наказва. Ролите са субординирани, служителите са
заменяеми като частите на машина, длъжностните характеристики са изцяло
изпълнителски, отношенията са алгоритмизирани в многобройни и детайлни процедури.
Насърчава се изпълнителността, старанието и чинопочитанието, а творческото мислене и
взимането на решения са запазени за горните етажи на йерархията.
В другия край на континиума зависимост-взаимозависимост стои модерната учеща се
организация, която представлява много повече общност от сътрудници, отколкото
йерархия на роли и функции. Тя е организирана около сътрудничеството, цени
индивидуалността, насърчава участието и възнаграждава творчеството. В този тип
организация властта, отговорността и компетентността не са вменени роли на индивидите
в тях, а са функция на работната задача. Лидерството се делегира и поема гъвкаво, а
правилата подлежат на предоговаряне с оглед на по-успешно справяне с работата.
Условия за функционирането на такава организация са доброволната посветеност на
целите от страна на участниците и поддържането на етичен дебат.
Основните индикатори, по които съдим за придвижването от култура на зависимост
към култура на взаимозависимост са наличието на партиципативност (участие) и
рефлексия в организацията. Институционалната култура на българската администрация
носи наследствените белези на йерархичната зависимост, но се опитва да се отърси от нея
и успява в различна степен, в зависимост от контекста в общността и от посоката, зададена
от политическото лидерство. Препоръките, които предлагаме тук, са информирани от този
системен възглед за организационната промяна.
Развиване на култура на участие и сътрудничество
Културата на участие (партиципативност) в контекста на развитие на общността
означава въвличането на изпълнителите във вземането на решенията, които ще
изпълняват. Партиципативността е характеристика на културата на общността и на
организационната култура и се проявява като способност за избор в условията на свобода
на действие от страна на голям брой участници. Партиципативността е предпоставка за
успешно развитие и учене от опита както в организацията, така и в общността.
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И при най-добро желание ръководството на една община не е в състояние да промени
организационната култура на НПО по посока на партиципативност, тъй като култура на
участие не може да бъде наложена отвън. Тя обаче може да допринесе за развитие на
такава култура в общността, тъй като е важна част от тази общност. Това може да стане
чрез въвличане на организациите от гражданския сектор в система от отношения и
взаимодействия, информирани от принципите на участието и сътрудничеството. Найсигурният начин да насърчим културата на участие в общността е да въведем такава
култура в собствената ни организация, като постепенно приобщаваме към нея по-широк
кръг съмишленици.
Установяването на такава култура не е лесна задача, особено в среда на зависимост и
пасивност, каквато регистрирахме в значителна част от изследваните общности и
организации. Промяната на културата изисква посветено и информирано ангажиране на
всички членове на организацията и особено на онези в лидерски роли. Въвеждането и
поддържането на култура на участие в организацията е характеристика на доброто
лидерство и същевременно условие за неговото функциониране.
Въвеждане на гражданските организации в режим на рефлексивно учене от опита
Успешното гражданско действие в условия на нарастваща социална сложност
предполага напускане на линейния модел на социално участие (вкл. ангажиране с
политиките за местно развитие) и възприемане на циркулярен модел, което означава
постоянно генериране на обратна връзка и учене от опита. В теорията на управлението
този парадигмален преход се описва с термините рефлективна практика (reflective
practice) и рефлективно учене (reflective learning).
Съществуват много опити да бъдат концептуализирани феномените на рефлексия и
учене в процеса на действие в единна теория. Най-известни са приносите на Доналд Шон
и Крис Аргирис, които се опитват да интегрират идеи от теориите за мисленето на Карл
Полани и Джон Дюи и теорията за ученето на Грегъри Бейтсън. В своята книга “The
reflective practitioner” (Schoen, 1983), Шон разграничава три условни модуса на
практическо познание: знание в действие (knowing-in-action), рефлексия в действие
(reflecting-in-action) и рефлексия в практиката (reflecting-in-practice). Разцветът на
рефлексивната практика в различни полета на човешката дейност е свързан с ускорените
процеси на технологична и социална промяна в епохата на късната модерност, при които
хората в различни роли (граждани, предприемачи, администратори, политици и пр.)
развиват във все по-голяма степен способността за критична рефлексия върху
социалните условия на своето съществуване (Beck, 1994).
Въвеждане на гражданските организации в режим на себеизследване и
себеизучаване
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Въвеждането на една организация в режим на рефлексивно учене предполага промяна
в нейната организационна култура. Най-щадящият подход към такава промяна и
възприемане на подхода изследване в хода на действието (аction research), който може
да се определи като метод за структурирано учене от опита. Той е създаден за изучаване
и насърчаване на промяната в групи, организации и общности и отчита ключовата роля
на участието в процеса на познание. Този метод изисква активно въвличане на
участниците в процеса на социално развитие (администратори, политици, НПО
активисти, активни граждани и пр.) в режим на изследване и себеизследване.
Участниците в промяната в различни роли стават изследователи на собствената си
активност.
Методът на изследване в хода на действието е информиран от етиката на участието.
Тя повелява, че няма разделение между изследвани и изследващи. Полученото знание е
собственост на всички участници в процеса, които са свободни да го използват за поинформирано и успешно управление на промяната. Така знанието и разбирането,
постигнати на по-ранните етапи на изследването, се интегрират в следващите стъпки в
процеса на промяна.
Подходът изследване в хода на действието е приложим към полето на гражданските
организации по две причини: поради своята пригодност за изучаване на сложни и
многопластови процеси на промяна и поради неговия ангажиращ и овластяващ
потенциал, който е в хармония с ценностите на партиципативната демокрация. Нашият
опит показва, че методът работи в български контекст и може значително да допринесе
за успеха и осмислянето на трансформационни начинания, предприети от различни
социални актьори. Този метод е особено подходящ за изучаване на социалното
управление и на начина, по който то се възприема от местната общност.
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11. Приложения:
 Анализ на резултатите от проведено анкетно проучване сред
заинтересованите страни
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