
“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Укрепване капацитета 
на община Батак в процеса 

по разработване и актуализация на политики” 
A10-13-1/22.02.2012 

 Администрация, политики за развитие:
 • Предварителни проучвания по въпроси, отнасящи се до общинската 
администрация и разработване на общински стратегии в развитието на 
администрацията;
 • Приоритети, застъпени в сферата на администрацията;
 • Разработване и изпълнение на проекти за повишаване на ефективността 
и капацитета на общинската администрация;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие

 Европейска политика, управление и мониторинг на проекти:
 • Предварителни проучвания по въпроса и разработване на общински 
стратегии в областта;
 • Приоритети, застъпени в сферата на еропейските политики;
 • Разработване и изпълнение на проекти;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие.

 Политики на взаимодействие с НПО и СГО:
 • Предварителни проучвания и разработване на общински стратегии в 
областта на взаимодействието с НПО и СГО;
 • Приоритети, застъпени в сферата на сътрудничеството с НПО и СГО;
 • Разработване и изпълнение на проекти;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие.

 Антикорупционни политики:
 • Предварителни проучвания и разработване на общински стратегии в 
областта на борбата с корупцията;
 • Приоритети, застъпени в сферата на борбата с корупцията;
 • Разработване и изпълнение на проекти;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие.

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН



 Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво, приета от 
европейските министри, отговарящи за местното и регионално управление, на срещата 
във Валенсия на 15-16 октомври 2007 г., потвърди ключовата роля на доброто местно 
и регионално управление. Стратегията поставя следните три непосредствени цели:
- гражданите да бъдат поставени в центъра на всички демократични институции и 
процеси;
- местните власти постоянно да подобряват своето управление, в съответствие с 
посочените по-долу 12 принципа;
- държавите (или регионалните власти – в зависимост от институционалната структура 
на съответната държава) да създават и утвърждават институционални предпоставки 
относно подобряване на местното управление, основавайки се на вече съществуващите 
си ангажименти в съответствие с Европейската харта.
 В стратегията са изведени 12 принципа за добро управление на местно ниво:
 1. Честно провеждане, представителност и обществено участие по време 
на избори – да се осигурят реални възможности за всички граждани да упражняват 
правото си на глас по въпроси от обществен интерес;
 2. Отзивчивост – да се осигури непрекъснато във времето посрещане 
на нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на местните 
власти;
 3. Ефикасност и ефективност – да се гарантира постигане на целите чрез 
оптимално използване на наличните ресурси;
 4. Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до 
информация и да се улеснява разбирането за това, как се решават обществено 
значимите въпроси;
 5. Върховенство на закона – да се гарантира честност, безпристрастност и 
предсказуемост;
 6. Етично поведение – да се гарантира, че общественият интерес е 
поставен над личните интереси;
 7. Компетентност и капацитет – да се гарантира, че местните представители 
на населението, както и назначените служители са в състояние да изпълняват своите 
задължения;
 8. Иновации и отвореност за промени – да се гарантира, че се извлича 
практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики;
 9. Устойчивост и дългосрочна ориентация – да се взимат под внимание 
интересите на бъдещите поколения;
 10. Стабилно финансово управление – да се гарантира целенасочено и 
продуктивно използване на обществените фондове;
 11. Човешки права, културно разнообразие и социално единство- да се 

гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им достойнство, 
както и това, че никой от тях не е дискриминиран или изключен от обществения 
живот;
 12. Отчетност – да се гарантира, че избираемите представители на властта 
и назначаемите общински служители поемат отговорност и носят отговорност за 
своите действия.

 За прилагане на тези принципи ключова роля има взаимодействието на 
местните власти и администрации с гражданите, неправителствените организации 
(НПО) и всички структури на гражданското общество (СГО), представени на национално 
и местно ражнище. Насоките за взаимодействие между местната власт и СГО могат да 
се систематизират както следва:
 • Съвместно разработване на цялостна политика на общината за местно 
развитие, на определени целеви политики и програми, залегнали в Общинския план 
за развитие (например финансови и икономически политики, политики в туризма, 
програми за социално подпомагане, стратегии и програми за работа с младите хора в 
общината и др.), както и на споразумения за съвместна дейност;
 • Въвличане на СГО в работата на комисиите към Общинския съвет, 
излъчване на експерти от общинската администрация за съвместна работа със СГО;
 • Създаване на групи за обществена оценка на проблемите, групи за 
граждански диалог, консултативни и обществени съвети към кмета, мрежи и коалиции 
за партньорство и др.;
 • Изграждане на временни, или постоянно действащи органи за 
взаимодействие между Общински съвет, общинска администрация и СГО;
 • Обединяване на усилията за финансиране на значими местни 
дейности;
 • Създаване на публичен регистър на СГО в общината, който да отразява 
сферите им на дейност, експертен  и административен капацитет, осъществените 
партньорства и изпълняваните проекти.

 В рамките на изпълнение на проект Проект А-10-13-1/22.02.2012 г. „Укрепване 
капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики”, 
който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) е 
създаден интернет портал на Консултативния съвет за формиране на политики към 
общинската Администрация/кмета на община Батак. На него е осигурен свободен 
достъп да всички етапи на дискутиране на (работни) предложения по промяна на 
съществуващи или прилагане на нови местни (общински) регулации и политики. 
Той се използва като основно средство за интензифициране на диалога между 
администрацията от една страна и гражданите, НПО и СГО от друга.
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 Основен начин за участие на структури на гражданското общество в процеса 
на вземане на решения и формиране на политики в общината е чрез присъствието и 
включването в заседания (редовни и извънредни) на представители на гражданското 
общество, пряко или косвено засегнато от предложението, и включването им в състава 
на работните групи (постоянни или временни) към съответната общинска структура, 
която се занимава с формиране и прилагане на регионалните политики в определена 
сфера.
 За прилагане на принципите на добро управление, както и на добри практики, 
в община Батак се прилага следният механизъм на формиране на предложения/
решения  относно прилагането и формирането на политики:

 Формиране на работна версия от администрацията на общината.

 Избор на представители на СГО от публичния регистър, сформиране на работна 
група, обсъждане на работна версия. Формирането на работни групи позволява на 
администрацията да информира и да се консултира със заинтересовани страни, 
включващи всички възможни организации - от индивидуални представители на 
обществото, съсловни и трудови организации, неправителствени организации и от 
асоциации на работодателите до асоциацията на местните общини. Консултират се 
различни групи и се използват различни техники (писмени становища, публикуване 
на документи, изслушвания, интернет проучвания, анкети, интервюта) в зависимост 
от естеството и обхвата на политиката, която се дискутира.
 Утвърдена практика е в състава на работните групи да бъдат включвани 
експерти от други административни и консултативни звена, външни експерти, както 
и представители на гражданското общество от граждански организации, които имат 
голямо обществено влияние. Работните групи изпълняват помощни функции към 
Консултативния съвет за изработването и съгласуването на позиции и политики. 
Ръководителят на работната група участва в състава на Консултативния съвет.

 Осигуряване на достъп на заинтересованите лица до информация чрез 
публикации на инетрнет портала за дискусии, определяне на служител - координатор, 
който да координира комуникацията със структурите на гражданското общество, в т.ч. 
да отговаря на възникнали въпроси и да приема получените становища. 

 Определяне на участниците в консултациите. 
 Процесът на консултиране е част от оценката на въздействието. Под консултация 
се разбира структурирано публично участие, което включва търсене, получаване, 
анализиране и реагиране на коментари и мнения на заинтересовани страни.
 Структурираният процес на консултиране включва определяне на целта и 

предмета на консултация, определянето на целевата аудитория, чиито мнения трябва 
да бъдат потърсени, оформяне на въпросите, които предстои да бъдат разгледани, 
предоставяне на информация и получаване и анализиране на отговорите.
 Широката дефиниция за заинтересовано лице включва всеки гражданин или 
организация, който има интереси, свързани с предложението. В този смисъл, едно 
заинтересовано лице трябва да бъде пряко или косвено засегнато от предложението, 
независимо дали ефектът от предлаганата промяна може да бъде измерен в 
количествено  изражение.
 Важно е да се определи какъв е институционалният и аналитичен капацитет 
на различните категории заинтересовани лица. Възможно е характерът и обемът на 
предвидените механизми за консултация да попречат на част от заинтересованите 
лица да участват активно в консултациите. Ето защо един от критериите за ефективност 
на прилаганите механизми за гражданско информиране и участие е съобразяване 
на механизмите с капацитета на организациите и гражданите, които би трябвало да 
участват в консултациите. 

 Събиране на писмени становища от заинтересованите организации, коментари, 
на страницата за мнения на интернет портала, провеждане на анкети и други.

 Гражданите имат възможност да коментират върху повечето нови предложения 
за регулации на администрацията или нови политики, като документите са достъпни в 
приемна и са публикувани на интернет портала. Продължителността на консултациите 
варира в зависимост от конкретния случай и не е стриктно определена, но е определен 
минимален срок от 14 дни. 
 При оценка на въздействието на регулациите и политиките върху местния 
бизнес се организират консултации с избрани представители на различните браншове 
и фирми, с чиито ръководители и персонал се провеждат интервюта.
 Механизмите за консултиране с представители на бизнеса освен анализ на 
мненията, публикувани на интернет портала, включват и организирането на тест 
групи. Те се формират от определен брой засегнати от новата регулация предприятия 
и често включват експерти. Тест групите участват в срещи, на които се дискутират 
предложения за нова (все още несъществуваща) регулативна промяна.  
 Коментарите и предложенията на гражданите, бизнеса, НПО и СГО се 
публикуват в интернет и са на разположение при поискване. 

 Отчитане позициите на представителите на гражданското общество, взели 
участие в консултациите  и анализ на събраните мнения от работната група. Участвалите 
в консултациите граждански организации получават коментар на своите предложения 
от координатора и обяснение как становищата са повлияли формирането на позиция 
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по отношение политиката на общината.

 Иницииране на публично обсъждане  в случай, че промените засягат 
едновременно широк кръг граждани, бизнес- или нестопански организации. 

 Формиране на позиция от работната група и предложение до координационния 
съвет при кмета.

 Интернет порталът е структуриран така , че да улеснява достъпа до информация, 
инетрнет проучвания, анкети и изказване на мнения и коментари в следните сфери:

 Общински бюджет:
 • Бюджетни политики;
 • Планиране на бюджета;
 • Изпълнение на бюджета;
 • Контрол върху изпълнението на бюджета.

 Общински план за развитие:
 • Предварителни проучвания;
 • Идентифициране и формиране на политики, застъпени в плана за 
развитие;
 • Приоритети, застъпени в плана за развитие;
 • Изпълнение на плана за развитие;
 • Контрол върху изпълнението на плана за развитие.

 Икономическо развитие, стопанска и транспортна инфраструктура:
 • Предварителни проучвания;
 • Политики, застъпени в областите на икономиката и инфраструктурата;
 • Приоритети, застъпени в областите на икономиката и 
инфраструктурата;
 • Привличане на финансиране за проекти в областите на икономиката и 
инфраструктурата;
 • Контрол върху изпълнението на проектите в сферата на икономиката и 
инфраструктурата.

 Туризъм, туристическа и спортна инфраструктура:
 • Предварителни проучвания;
 • Политики, застъпени в плана за развитие на туризма, туристическата и 
спортната инфраструктура ;

 • Приоритети, застъпени в сферите на туризма, туристическа и спортна 
инфраструктура;
 • Разработване и изпълнение на проектите за развитие на туризма, 
туристическата и спортната инфраструктура;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие на 
туризма, туристическата и спортна инфраструктура.

 Социални политики, здравеопазване, обществено здраве:
 • Предварителни проучвания по въпроси от сферата на здравеопазването 
и общественото здраве и разработване на общински стратегии;
 • Приоритети, застъпени в сферата на здравеопазването и общественото 
здраве;
 • разработване и реализация на обществено значими проекти в сферата 
на здравеопазването и общественото здраве;
 • Привличане на финансиране за проекти в областта на здравеопазването 
и общественото здраве;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие.

 Образование, образователни политики и програми, младежки програми, 
подпомагане на надарени деца:
 • Предварителни проучвания по въпроси от сферата на образованието и 
разработване на общински стратегии;
 • Приоритети, застъпени в сферата на образованието;
 • разработване и реализация на обществено значими проекти;
 • Привличане на финансиране за проекти в областта на образованието;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие 
в сферата на образованието, образователните политики и програми, младежките 
програми, подпомагането на надарени деца.

 Политики в сферата на културата и изкуствата:
 • Предварителни проучвания по въпроси от сферата на културата и 
изкуството и разработване на общински стратегии в областта на културата;
 • Приоритети, застъпени в културната сфера;
 • разработване и реализация на обществено значими проекти в сферата 
на културата;
 • Привличане на финансиране за проекти в областта на културата и 
изкуствата;
 • Контрол върху изпълнението на проектите и плановете за развитие в 
сферата на културата и изкуствата.
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