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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Община
Лице за контакт
(длъжност, телефон, ел. поща)
Название на практиката

Период на прилагане

Към кой от 12-те Принципа
на добро управление се
отнася?

Подробно описание на
практиката

Троян
Нели Владова Стайкова – Секретар на община
Троян, 0878901817, secretary@troyan.bg
Общинска програма “Обществен форум за
реализация на партньорски проекти” в община
Троян
2012, 2013, 2014 г.
Принцип 2 – Отзивчивост
Принцип 3 – Ефикасност и ефективност
Принцип 8 – Иновации и отвореност за промени
Принцип 9 – Устойчивост и дългослочна ориентация
Принцип 10 – Стабилно финансово управление
Принцип 11 – Човешки права, културно разнообразие
и социално единство
Историята на практиката води началото си от преди
20 години, когато е и началото на Програмата за
подкрепа на общности в района на Стара планина,
финансирана от Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество (ШАРС). Целта на програмата е да
подкрепя общините в района за подобряване на
инфраструктурата и услугите, укрепване на местното
самоуправление, създаване на малки и средни
предприятия,
развитие
на
здравеопазването,
образованието и туризма. След анализ на резултатите
от програмата се въвежда нов механизъм за
консултации на местните власти с общността –
обществения форум. Общественият форум, познат и
прилаган в Швейцария, Германия, Франция и
Англия, представлява модерирана дискусия по
предварително подготвени конкретни теми. В нея
участват представители на ключови сектори и групи
от населението – общински съвети и администрация,
неправителствени
организации,
бизнес,
образователни и културни институции, активни
граждани и др. Участниците се разпределят по
тематични работни маси, а сесиите се водят от
модератор, който няма пряк интерес от обсъжданите
теми. Община Троян участва в първите две фази на
програмата, а след 2004 продължава прилагането на

форум формата самостоятелно. Областите на
дебатите са общинският бюджет, управлението на
местните финанси, местните данъци и такси и други
важни за развитието на общината въпроси.
Обществените форуми в Троян всяка година
включват и разпределянето на общинския Фонд за
проекти на граждани, граждански организации и
неформални групи. До 2011 г. размерът на фонда е до
20 000 лв. През 2012 г. той е увеличен на 35 000 и
остава такъв и през 2013 г. Всяка година след
изтичането на срока за подаване на проектни
предложения кметът на Троян отправя покана към
гражданите за участие в обществения форум.
Определени са критерии за участие, а няма
ограничение за броя на участниците – форумът е
отворен за всички, които се интересуват и искат да
допринесат за развитието на общината. Поканата е
придружена от критериите за оценяване на
проектите. Непосредствено преди провеждането на
форума участниците самостоятелно решават в коя
работна маса да се включат. Обикновено броят на
масите е осем, като традиционно обхващат:
Бизнес;Инфраструктура
и
жилищна
среда;Образование;Здравеопазване
и
социални
дейности;Култура и спорт;НПО;Граждани с активна
позиция;Общинска администрация и общински
съветници.
Кандидатстващите
организации
представят пред участниците своите проекти в
рамките на 3 минути. Всяка работна маса обсъжда
всички проектни предложения и ги оценява с
консенсус. Крайната оценка на всяко проектно
предложение се формира като средна аритметична
стойност от оценките на работните маси.
Модераторът на форума е външен за общността
професионалист, обикновено представител на
неправителствения сектор, участвал в различните
фази на програмата на ШАРС. През 2012 г., заедно с
увеличението
на
проектния
фонд,
започва
провеждането
на
предварителни
срещи
с
обществеността или т. нар. „Форум за форума”.
Участниците обсъждат технологията на форума,
приемат формуляр и критерии за оценка на
проектните предложения. На срещата през 2013 г.
значително се опростяват критериите и се въвежда
нов елемент – публично отчитане на финансираните
през предходната година проекти. А на същинския
форум през 2013 г. общината се отказва от участие в
работна маса, като предоставя тази възможност на
активни граждани. Броят на участниците достига
рекордните 70 души при традиционен интерес от 40 –

50. През 2012 г. са одобрени 13 проекта, а през 2013 –
14г., а през 2014 г. – рекордният брой от 24
участници от средите на НПО, нерегистрирани
граждански групи, квартални съвети, кметски съвети,
читалища, училища, музеи, индивидуални граждани
и еднолични търговци. Кандидатите участват със
собствен принос в размер на 30 %, като се допуска
половината да е под формата на положен труд.

Доказателствен материал

Преки участници, партньори
и целеви групи

1.Материали, относно проведен обществен форум за реализация
на партньорски проекти – Троян през 2012 г., с приложени
снимки, доклад, анализ, регистър на подадени проекти, списък с
класирани проекти, регистър с ангажирани лица и финансово
участие.
2. Материали, относно проведен обществен форум за
реализация на партньорски проекти – Троян през 2013 г., с
приложени:резюмета на проектни предложения, снимки,
одобрени и изпълнени проекти, отчет за 2013 г. с презентация
към отчета за реализираните проекти, оценяването на проектите
с ангажираните лица и финансовото участие, регистър на
подадине проектни предложения, презентация на проект.
3. Материали, относно проведен обществен форум за
реализация на партньорски проекти – Троян за 2014 г., с
приложени :списък участници, резюмета на проекти,
предложение до Общински съвет Троян, във връзка с
актуализация на бюджета за реализиране на проектните
предложения, класиране на проектите, обобщена справка за
класираните проекти, справка с оценяваните проекти, протокол
от Комисията за разглеждане на проектите, презентация на два
от проектите.
4. Линк към интернет страницата на общината, във връзка с
покана
за
участие
в
обществения
форум
http://www.troyan.bg/news/vazhni/1263-pokana-za-qobshtestvenforum-za-realizatziya-na-partnyoorski-proekti-2014-gq.html
5.Линк към формуляра за кандидатстване и поканата http://www.troyan.bg/news/vazhni/1236-obshtestven-forum-zarealizatziya-na-partnyoorski-proekti-2014-g.html
6.Линк към интернет страницата на вестник Троян 21, относно
информация
за
реализиране
на
проектите
http://statii.troyan21.com/2014/05/blog-post_3.html
Партньор/и:
1. неформални структури на гражданското общество –
Квартален съвет „Търнето” – кандидат за финансиране;
Квартален съвет „Кнежки лъг” – кандидат за финансиране,;
Самодейци от театрален и танцов състав от НЧ „Развитие 1898
Орешак” – бенефициент; Инициативен комитет на родители към
„Общински педагогически център – Троян” – бенефициент;
2. организации, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел – Сдружение „Европийско развитие за Голяма
Желязна – кандидат за финансиране; Сдружение „Троян в
бъдещето” – бенефициент; Сдружение „Ски тенис клуб Троян”
– кандидат за финансиране; Национално дружество „Традиция”,
Регионален клон „34 пехотен троянски полк” Априлци-Троян –
бенефициент;
3. читалища - НЧ „Наука 1870” гр. Троян – бенефициент; НЧ
„Развитие 1898 Орешак” – бенефициент; НЧ „Знание 1906” с.
Черни Осъм – бенефициент; НЧ „Просвета 1920 гр. Троян” –
бенефициент;
4. културни институции - „Музей на народните художествени
занаяти и приложните изкуства – гр. Троян” – кандидат за

финансиране; Културен клуб на пенсионера – Троян –
бенефициент; „Природонаучен музей” с. Черни Осъм –
кандидат за финансиране;
5. църковни настоятелства – Църковно настоятелство при храм
„Свети Георги” с. Черни Осъм – кандидат за финансиране;
6. училища и детски градини – ОУ „Васил Левски” с. Орешак
– кандидат за финансиране; СОУ „Св.Климент Охридски” гр.
Троян – кандидат за финансиране; СОУ „Васил Левски” гр.
Троян – кандидат за финансиране;
7. юридически лица и физически лица, регистрирани по
Търговския закон и Закона за кооперациите – ЕТ „Милко
Мулевски” с. Шипково – бенефициент;
8. кметства и кметски наместничества – Кметство с. Орешак –
бенефициент; Кметско наместничество с. Ломец – бенефициент;
Кметско наместничество с. Балканец – бенефициент;
9. граждани – Свилен Енчев Димитров – бенефициент;

Постигнати резултати.

Считате ли че има елемент на
иновативност в тази
практика?
Моля, пояснете.

Изводи и очаквано развитие,
преодолени трудности и
изведени поуки

Подобни програми за проектно финансиране съществуват в
много български общини. Ценното в практиката на община
Троян е начинът, по който проектите се подбират. Процесът е
публичен, прозрачен и включва най-активните и обществено
ангажирани организации и граждани. Решението кои проекти
ще бъдат финансирани се взима изцяло от гражданите без
намеса на органите на местното самоуправление. Този подход
реално включва местната общност в процеса на взимане на
решения за това къде да бъдат вложени средства от общинс.кия
бюджет и как те да бъдат изразходвани.
В Троян форум форматът като тип обществено обсъждане се
прилага и в други области. След 2011 г. вследствие на форум
дискусии, отново инициирани от кмета, се създават три
консултативни съвета – по икономика, младежки политики и
образование и култура. Целенасочени и активни, и трите съвета
реално допринасят за развитието на общината и подобряването
на ефективността на администрацията. Всички са разработили и
следват свои правилници за работа. От своя страна общината е
определила представители на съответните свои отдели, които
осъществяват комуникацията със съветите, насрочват срещи
между тях и общинската администрация и протоколират взетите
решения.
Вече единадесет години се провежда инициативата за
съфинасиране от общинския бюджет на проекти на граждани,
граждански организации, неформални групи и други структури,
насочени към подпомагане развитието на местната общност.
През годините процедурата, при която се определяха и
реализираха проектите, търпеше своето развитие. Въпреки това,
на провелия се първи за тази година обществен форум, бяха
дискутирани прилаганите досега правила при кандидатстването
и реализирането на проектите. Беше отчетена необходимостта
от оптимизация на процеса и критериите за оценка на
проектите.В тази връзка, след проведено обществено
обсъждане, общинската администрация подготви и приложи
нови покана към кандидатите, критерии за оценка и формуляр за
кандидастване.

