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Въведение
През последните няколко години процесите на разширяващата се
демократизация на обществото и обществените отношения, децентрализацията в
управлението и утвърждаването на принципите на субсидиарността, все попоследователно се свързват и се стимулират от иновативни решения и добри
практики, за активизиране на Структурите на гражданското общество във
формирането на местните политики.
Следвайки най-добрите европейски образци, голяма част от българските
общини експериментираха различни форми на диалог с неправителствения
сектор, форми на публично-частни партньорства и партньорски участия в
разработването и реализацията на значими за общността проекти.
Една от тези форми, която все по-усилено се утвърждава в практиките на,
българските общини е организацията и провеждането на Обществени форуми
(Обществени обсъждания) на особено важни за местните общности проблеми,
каквито

са:

бюджета

на

Общината;

инвестиционните

намерения

и

инвестиционните приоритети на Общината; перспективите и Стратегията на
местното икономическо развитие; проблемите на териториално-селищното
устройство; Общия устройствен план на населеното място; реализацията на
междуобщински и регионални инфраструктурни проекти и др.
Внимателното вглеждане в обществената практика показва, че такива
обсъждания са провеждани и преди 10 години и преди 20 години. Новото, което
се утвърждава след 2000-та година е все по разширяващото се обществено
начало, разширяващото се гражданско участие и реализацията на граждански,
частни и публично-частни инициативи и проекти, по считани до скоро само за
държавни или местни управленски приоритети.
Закономерното проявление на тази тенденция в Република България беше
ускорено от Централната власт, чрез утвърждаването на Стратегията за
децентрализация. Положително влияние оказаха и промените в Закона за
общинските бюджети, Закона за местното самоуправление и местната
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администрация, Закона за местните данъци и такси, както и реализираните
проекти от Съвета по децентрализация на държавното управление към
Министерския съвет на Република България.

Преглед на реализираните добри практики
Прегледът на досегашните практики показва, че съществен принос за
организационно-техническото,

методологическото

и

методическото

позициониране и за практическото приложение на принципите и технологиите
за гражданско участие в дискутирането на и в решаването на обществено важни
въпроси имат:
•

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС);

•

Националното сдружение на общините в република България (НСОРБ);

•

Сдружение „Болкан Асист”;

•

Няколко десетки български Общини, между които Габрово, Горна
Оряховица, Ловеч, Севлиево, Добрич, Белене, Шумен, Никопол, Сливен,
Троян, Трявна, Казанлък, Свищов, Петрич, Кнежа и др.
През 2001 год. Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество

реализира Проект в около 50 български Общини, насочен към разширяване на
гражданското участие в процеса на обсъждането на идеите и предложенията за
икономическото развитие на общините, чрез провеждането на обществени
форуми.
За Обществения форум и за обществените форум- сесии се заговори още
по-конкретно след промените в Закона за обществените бюджети /2003г./ и
приемането на Закона за Общинския дълг /2005г./, тъй като в тези два
нормативни акта бяха посочени възможностите за участие на „местната
общност” в обсъждането и приемането на особено важни за общината решения.
Значителен принос за утвърждаването на Обществения форум, като
действена форма за демократично и максимално прозрачно обсъждане на
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Общинските бюджети, направи и Сдружение „Болкан Асист”. През 2004г.
Сдружението, с активната подкрепа и със съдействието на ШАРС провокира и
подпомогна провеждането на т.н. „бюджетни форуми” в 8 /осем/ български
общини.
След 2004г., както е записано в Закона за Общинските бюджети,
Обществените форуми /публичните обсъждания/ на бюджета станаха обичайна
практика в по-голямата част от българските общини.
През

2007г.

благоустройството

Министерството
/МРРБ/

възложи

на
на

регионалното
„НСОРБ-Актив”

развитие
ЕООД

и

малка

обществена поръчка с предмет „Организиране на обществени форуми за
обсъждане и приемане на инвестиционните приоритети и добри практики на
общините”.
В изпълнение на поръчката до месец ноември 2007г. от страна на
„НСОРБ-Актив” ЕООД задълбочено и добросъвестно беше извършено
проучване и обобщаване на добрите практики от проведените обществени
форуми по инвестиционните приоритети на Общините; изработена беше
методика за интегриране на инвестиционните приоритети; проведени бяха два
пилотни обществени форума за обсъждане на инвестиционните приоритети;
изработен беше обучителен метод и бяха разпространени добри практики на
общините, чрез печатни издания.
Изработеното от „НСОРБ-Актив” ЕООД Практическо помагало за
общинари и граждани „Обществен форум за инвестиционните приоритети- как
гражданите да участват реално във формирането на общинската инвестиционна
политика” получи добри оценки от служителите в Общинските администрации
и от Структурите на Гражданското общество и вече активно се използва при
подготовката и провеждането на Обществените форуми в много от българските
общини.
Една година след изпълнението на малка обществена поръчка по Договор
№181/18.07.2007 год. между МРРБ, като възложител и „НСОРБ-Актив”, като
изпълнител, МРРБ отново възложи изпълнението на поръчка със същия
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предмет: ”Организиране на Обществени форуми за обсъждане и приемане на
инвестиционните приоритети и популяризиране на добри практики на
общините”.
Този факт показва последователността на МРРБ, усилията за изпълнение
на Стратегията за децентрализация, както и продължаващото във времето
търсене на нови възможности, инвестиционни подходи и рационални решения
за популяризирането и утвърждаването на устойчиви демократични практики в
общините за прозрачно формиране на местни политики.
Поръчката

този

път

беше

възложена

на

„Българска

рейтингова

агенция”АД с Договор №209/18.09.2008 год.
Основната цел на дейностите по поръчката, съгласно техническо задание
№45-СЦЗ, ПЗ, М4, е установяването на устойчиви демократични практики в
общините за прозрачно формиране на местни политики във взаимодействие със
Структурите на гражданското общество.
Специфичните цели на предмета на поръчката са:
1. Повишаване

ефективността

на

местните

политики,

чрез

по-пълно

съответствие с реалните нужди и очаквания на гражданите;
2. Създаване на разбиране и нагласи в общинската администрация прозрачно
да организира обществени обсъждания на инвестиционните приоритети на
общината за текущата финансова година;
3. Стимулиране на активно отношение у гражданите, НПО и медиите към
въпросите на местното икономическо развитие.
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Преглед на публикациите за реализирани добри практики
Публикация 1:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Община
Панагюрище- http://panagyurishte.org
Тема на Обществения форум: Обществен форум за обсъждане на
инвестиционните приоритети на Община Панагюрище
Основен

акцент

на

форума-

Обществен

форум

за

обсъждане

на

инвестиционните приоритети на община Панагюрище за 2008 година се проведе
на 11 декември 2007 г., вторник, от 13.30 часа в Камерната зала на Театър Домпаметник. Демонстрационната сесия се реализира в община Панагюрище като
пилотна община по проект на Националното сдружение на общините в
Република България - "НСОРБ - АКТИВ" ЕООД. Проектът "Организиране на
обществени форуми за обсъждане и приемане на инвестиционните приоритети и
популяризиране

на

добри

практики

на

общините"

се

финансира

от

Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата
за изпълнение на Стратегията за децентрализация на държавното управление.

Публикация 2:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Фондация за
реформа в местното самоуправление (ФРМС)
http://www.flgr.bg/bg/cms/0/o/o/868/o/o/1/2
Тема на Обществения форум: Програма "Обществен форум"
Основен акцент на форума- Повече от 30 общини в България през последните
3 години участват в Програма "Обществен Форум" на Швейцарската агенция
за развитие и сътрудничество (ШАРС). Тя се реализира с техническата помощ
на Сдружение "Балкан Асист", изпълняващо функциите на Форум офис, и на
Фондацията за реформа в местното самоуправление, изпълняваща функциите на
Офис по проектите от 2002 г. Програма "Обществен Форум" се осъществява от
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2000 г. Нейна основна цел е повишаване на качеството на живота и стимулиране
на прякото гражданско участие чрез прилагане на иновативни форум- подходи
на местно ниво. Под формата на тематични работни сесии, с участието на
представители на гражданското общество, бизнесмени, общински служители,
лекари, общественици, културни дейци, младежи, малцинствени групи и др., се
организира обществено обсъждане на широк кръг актуални за местната общност
теми, които участниците във Форума сами са идентифицирали.
В рамките на програмата се провеждат до десет форум- сесии в период до 12
месеца след стартирането на обществения форум. В края на процеса
представителите на гражданското общество одобряват определен брой проекти
за реализация, чрез които се цели разрешаването на дискутирани проблеми и
подобряване на условията на живот в общината. Целевите финансови средства
се осигуряват от ШАРС и участващите общини, формирайки Проектен Фонд.
Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във
финансирането на всеки проект в различна форма с пари, труд, материали и др.
Програма "Обществен форум" предизвиква голям интерес в общините,
доказателство за което е широкото присъствие и на представители на селата
спортни клубове, читалищни дейци и др. Нестопанските организации и медиите
участват активно в процеса и предлагат много свои идеи и инициативи за
разрешаване на редица въпроси от местно значение.

Публикация 3:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Община Луковит
http://www.lukovit.com
Тема на Обществения форум: Обществения Регионален Форум
Основен акцент на форума-

Обществения Регионален Форум между

Общините Луковит, Роман, Тетевен, Червен бряг и Ябланица се проведе в гр.
Луковит. Организатор на форума е Сдружение „ЦУРОТ”, а домакин – община
Луковит. В четирите сесии на форума се включиха над 150 участници от петте
общини – кметове, заместник-кметове, експерти, еколози, представители на
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неправителствени

организации,

фирми,

медии

и

граждани.

Основата тема на сесиите беше- „Изграждане на депо за твърди битови
отпадъци”. Резултатит
е от форума са- взето решение да се осъществят подробни проучвания на
площадките „Луковит”, „Дерманци – Запад” и ново предложения терен в с.
Дерманци, формулираха се две препоръки към петте общини, а именно – до края
на януари 2008 година да се предприемат действия за осигуряване на средства за
подробните проучвания на площадките и да се определи коя община ще бъде
координатор.

Публикация 4:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Фондация „РЕЦ”http://obshtina.belene.net/
Тема на Обществения форум: Обществен форум- Белене
Основен акцент на форума- Обществения форум се реализира със средствата,
предоставени

от

ШАРС

(Швейцарската

асоциация

за

развитие

и

сътрудничество) и Община Белене. Основният резултат от Обществения форум
е факта, че местната общност се научи да работи успешно по избирането и
реализирането на проекти, полезни за града и общината. Част от генерираните
идеи от Обществения форум се превърнаха в конкретни проекти финансирани
от външни донори:
• Проект „Осигуряване на подкрепяща среда за ефективно интегрирано
образование на деца със специални образователни потребности”;
• Проект „Запей, Дунав, заиграй” на читалище „Хр.Ботев”

Публикация 5:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Фондация „РЕЦ”http://www.rec-bg.org/projects.php
Тема на Обществения форум: “Развитие на туризма в община Белоградчик”.
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Основен акцент на форума- През март 2004 г. в община Белоградчик стартира
Обществен форум на темa: Развитие на туризма в община Белоградчик” Тази
инициатива се реализира по Програма „Форум” на Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество (ШАРС). Водеща организация в реализацията на
Обществения форум в Белоградчик бе Регионалният екологичен център –
България, като община Белоградчик бе партньор в осъществяването му.
Общественият форум в Белоградчик представлява широка обществена дискусия,
която се проведе в рамките на 10 сесии по важния въпрос за хората от общината,
свързан с развитието на туризма. Форумът положи основата за равнопоставен
диалог и съгласуване на интересите между всички социални групи. Целта на
обществения форум в Белоградчик бе да начертае споделено виждане за
развитието на туризма в общината, както и да предложи конкретни идеи за
проекти, реализирането на които ще допринесе за осъществяването на тази цел.

Публикация 6:
Място на публикацията: Официална интернет страница на РСО „Янтра”
http://www.ram-yantra.eu
Тема на Обществения форум: Обществен форум- Павликени
Основен акцент на форума- Обществен форум- Павликени е финансиран от
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество / ШАРС/ На 13 декември
2002 г. се проведе Първата сесия на Обществен форум – Павликени. Проведени
са седем сесии, в работата на които десетки граждани на общината вложиха
много ентусиазъм и енергия. Радващо е активното участие на много млади хора,
което убедително показа, че най- ценния капитал на малкия град са именно
младите хора. Конкретните резултати от работата на сесиите са: отправените
препоръки, в резултат на което пред участниците във Форума е представена
информация за работата на Общинската администрация и Общински съвет за
решаването на някои от очертаните проблеми; приета е от Общинския съвет
Наредба за създаване на достъпна среда в Община Павликени; от Дирекция
“Бюро по труда” е представен анализ на пазара на труда и информация за
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възможностите за професионална реализация на младите хора чрез програми на
МТСП ; предприети са действия за изясняване статута на Античен керамичен
център – Павликени.

Публикация 7:
Място на публикацията: Официална интернет страница на в. „Нов Живот”
http://www.rodopipress.com/category/politics/
Тема на Обществения форум: Обществен форум- Жълти бряг
Основен акцент на форума- На 15 март 2006 г. в читалище “Съзнание” в
стамболовското село Жълти бряг се организират обществен форум във връзка с
проект “Българските читалища - катализатори на местни междусекторни
партньорства за устойчиво развитие и посредници на гражданското участие в
селските райони”. Ще бъде представен обобщен анализ от анкетните карти.
Модератор на форума ще бъде Камелия Чолакова, директор на Фондация за
развитие “Читалища”, клон Кърджали. В работата на форума са поканени
Гюнер Сербест, кмет на община Стамболово, Радка Тенева, кмет на с. Жълти
бряг, общински съветници, представители на местния бизнес и граждани.
Основната цел на форума е да се стимулира генерирането на идеи и
конкретни решения за решаването на проблемите на Жълти бряг.

Публикация 8:
Място на публикацията: Официална интернет страница на он-лайн медия
ДАРИК- http://dariknews.bg/index.php
Тема на Обществения форум: Обществен форум- Севлиево
Основен акцент на форума- Обществения форум се провежда от Община
Севлиево съвместно със Сдружение ”Болкан Асист”. Четири са основните
приоритети на Община Севлиево подложени на обсъждане по време на сесия на
Обществения форум- конкурентноспособността на Община Севлиево в
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условията на прилагане на Европейските програми, развитието на Човешките
ресурси,изграждането на инфраструктура и подобряване.

Публикация 9:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Център за
изследване на демокрацията- http://www.csd.bg/bg/
Тема на Обществения форум: Обществен форум- “Местният обществен
посредник и местни антикорупционни инициативи в Разград”
Основен акцент на форума- Общественият форум, който се проведе на
14.12.2004 г. в Разград е организиран от Българско сдружение за честни избори
и граждански права - Клуб Разград като част от проекта “Отворени врати за
жителите

на Разград”. Той се осъществява в рамките

на програма

"Гражданското общество срещу корупцията". Във форума взеха участие
представители на местна власт, социални и образователни институции,
общински съветници, кметове на кметства, лидери на граждански организации,
медии. Представителите на местна власт обсъдиха обективната необходимост за
продължаване дейността на Обществения посредник и възможностите за
неговото финансиране. Участниците в Обществения Форум постигнаха съгласие
в началото на 2005 г. да се организира широк консултативен процес с
представители на частния бизнес в Разград за създаване на публично–частно
партньорство с участието на местната власт.

Публикация 10:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Национална служба
за съвети в земеделието- http://www.naas.government.bg/news.php?id=583
Тема на Обществения форум: “Обществен форум- Силистра 2004”.
Основен акцент на форума:

Проектът “Обществен форум– Силистра 2004”

е иницииран от Община Силистра и е финансиран от Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество, чрез Сдружение “Болкан Асист” и Фондация за
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реформа в местното самоуправление. Реализирането на този проект ще
подпомогне Община Силистра при изготвянето на стратегия за развитието на
региона в приоритетния отрасъл “Селско стопанство” и по-конкретно в сектор
“Производството на плодове”.
Постигнатите резултати от реализацията на Форум –Силистра са:
дефиниране и формулиране на конкретни проблеми пред различните групи
заинтересовани в сектор- земеделие; предложения за промени в някои
нормативни актове; генериране на идеи, които ще бъдат подпомогнати за
реализация с разработване на проекти и други.

Публикация 11:
Място на публикацията: Официална интернет страница на он-лайн издание"BG Север" http://www.bgsever.info/br-01_2006/stranici/str-2.htm
Тема на Обществения форум: “Обединяване на всички заинтересовани
страни за превръщането на туризма в печеливш отрасъл”.
Основен акцент на форума: Първата фаза на Обществен форум - Тетевен,
стартира през 2000 г. с финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество (ШАРС). Тетевен бе сред първите шест пилотни
общини,

реализирали

идеята

за

обществени

граждански

дискусии.

Мониторингът на първата фаза показа, че резултатите са надминали очакванията
на донорите, които са организирали подобни граждански форуми и в други
източноевропейски страни. Обществен форум- Тетевен, приключи втората си
фаза с финансиране на шест проекта на обща стойност 147 000 лв. В нея взеха
участие представители на различни неправителствени организации (занаятчии,
земеделци, хотелиери и ресторантьори, читалища) и местната власт. Първата
сесия се състоя през декември 2004 г., а заключителната - през септември 2005 г.
Темата на седемте поредни сесии бе “Обединяване на всички заинтересовани
страни за превръщането на туризма в печеливш отрасъл”.
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Публикация 12:
Място на публикацията: Официална интернет страница на он-лайн издание
Бургас Нюз- http://www.bourgas-news.com
Тема на Обществения форум: „ Обществен форум в община Айтос”
Основен акцент на форума: Общественият форум е финансиран по програма
„Междуетническо взаимодействие” на Фондация „Партньори България”.
Проектът „ Създаване на обществен форум за социална интеграция на уязвими и
малцинствени групи в община Айтос” е на Сдружение Алтернативи” и се
реализира с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно
развитие.

Основната цел на Обществения форум е сътрудничество между

гражданите и местната власт за решаване на проблемите в областта на
социалната интеграция на хора с увреждания, самотни стари хора и
малцинствени групи и приобщаването им към обществото. Неправителственият
сектор и гражданите се включиха активно в разработването и реализирането на
общинска социална стратегия и действаща програма в тази сфера.

Публикация 13:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Община Свищов
http://www.svishtov.bg/bg/home.php
Тема на Обществения форум: „Обществен форум- Свищов”
Основен акцент на форума:

През октомври 2002 г. Община Свищов

кандидатства пред сдружение "Болкан Асист" и Швейцарската агенция за
сътрудничество и развитие /ШАРС/ за включване в новия етап от приложението
на програмата в България.
Програмата проведе 10 форум – сесии в рамките на период до 12 месеца
след стартирането на обществения форум. В края на процеса, представителите
на гражданското общество одобриха определен брой проекти за реализация,
чрез които се цели да се разрешат дискутирани проблеми, и така да се подобрят
условията на живот в общината. Представителите на гражданското общество се
ангажират да участват във финансирането на всеки проект в различна форма – с
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пари, труд, материали и др. Програма "Обществен форум" предизвика голям
интерес в общината, доказателство за което е широкото присъствие на
представители на селата – спортни клубове, читалищни дейци и др.
Нестопанските организации участват активно в процеса и предлагат много свои
идеи и инициативи за разрешаване на редица въпроси от местно значение.

Публикация 14:
Място на публикацията: Официална интернет страница на в. Сливен
http://www.sliven.net
Тема на Обществения форум: „Прозрачността на администрацията и
гражданското участие”
Основен акцент на форума:

Общественият форум е в две сесии

„Прозрачността на администрацията и гражданското участие” по проект
„Мониторинг и оценка на възможностите за подобряване прозрачността на
общинските

администрации”.

Организатори

са

Международни

градски

сътрудници фондация и Фондация за развитие на регион Сливен с любезната
подкрепа на община Сливен. Водещи на сесиите са Дени Каменов и Джеймс
Бъдс,

консултант

от

Международни

градски

сътрудници

Фондация.

Резултати от Обществения форум- Идентифицирани са проблемите,
свързани с прозрачността на работата на администрацията; Формулирани са
нови идеи за обогатяване прозрачността и гражданското участие при решаване
проблемите на гражданите с увреждания и гражданите в неравностойно
положение.

Публикация 15:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Община Елена
http://www.elena.bg/project/index.htm
Тема на Обществения форум: „Обществен форум Елена – Котел”
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Основен акцент на форума: Повече от 30 общини в България през последните
3 години участват в Програма „Обществен Форум" на Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество. Тя се реализира от Сдружение „Балкан Асист" и
Фондацията за реформа в местното самоуправление. На местно ниво програмата
се реализира между общините Елена и Котел.
Проектите, одобрени като резултат от дискусиите по време на обществен
форум „ЕК” бяха реализирани с финансовото съдействие на Национален фонд
„Култура”, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество чрез Фондация за
реформа в местното самоуправление и общините Елена и Котел.Бяха одобрени
за финансиране и реализация четири проекта, чиято цел бе съхраняване на
културно – историческото наследство в общините Елена и Котел, на обща
стойност 112137,40 лв.:

Публикация 16:
Място на публикацията: Официална интернет страница в. Вестител
http://vestitel-bsl.com/
Тема на Обществения форум: “Заетостта - основен приоритет на местните
власти с фокус към ромският етнос”
Основен акцент на форума:

На 4 септември 2008 г. от 10,30 ч. се състоя

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ “Заетостта - основен приоритет на местните власти с
фокус към ромският етнос”, организиран от Община Бяла Слатина, Дирекция
Бюро

по

труда

-

Бяла

Слатина,

РИО-Враца

и

РИОКОЗ-

Враца.

Присъстваха инж. Венцислав Василев, кмет на община Бяла Слатина; г-жа
Галина Евденова, началник РИО – Враца; д-р Ирена Видинова от РИОКОЗВраца, представители на Общинска администрация, Областна администрация –
Враца, Общински съвет – Бяла Слатина, Министерство на труда и социалната
политика,

Агенция

по

заетостта,

кметове

на

кметства

от

общината,

представители на сдружение „Първи юни”, работодатели и различни ромски
организации. Разгледани бяха-

политиката на Агенцията по заетостта и

основните насоки на работата, успехите и трудностите в дейността, както и
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водещите проблеми в тази област. През 2008г. активната политика се финансира
ежегодно със средства от ДБ на РБ и се изпълнява в съответствие с параметрите
на утвърдения от Министерския съвет Национален план за действие по
заетостта за 2008г.

Публикация 17:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Български
антикорупционен портал- http://www.anticorruption.bg/bg/cor_ind.htm
Тема на Обществения форум: " Обществен форум “Образование и
антикорупция”
Основен акцент на форума:

Обществения форум е проведен на 18 януари

2005 г. в Резиденция Бояна “Образование и антикорупция” организиран от
Коалиция 2000. Във Форума взеха участие над 100 представители от:
Министерството

на

образованието

и

науката,

донорски

организации

парламентарни и правителствени комисии за борба с корупцията, академични
институции, профсъюзни организации в областта на образованието, НПО и
медии, които участват в изработването и прилагането на политики и програми за
антикорупционно образование в средните и висшите училища в България.
Дебатите бяха съсредоточени върху две основни теми: “Антикорупция в
сферата на образованието: състояние на проблема и добри практики” и
“Въвеждане на антикорупционно образование в българското училище”.

Публикация 18:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Община Кърджалиhttp://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_news=698
Тема на Обществения форум: " Регенерацията – шанс за устойчиво развитие
на Община Кърджали"
Основен акцент на форума: Общественият форум е иницииран от Община
Кърджали в партньорство със Сдружение “Болкан Асист” и с подкрепата на
Кантон Берн, Швейцария във връзка с проект “Регенерацията – шанс за
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устойчиво развитие на община Кърджали”. Дискусията, на която присъстваха
представители на изпълнителната и местната власт, на образованието, културата
и неправителствения сектор бе открита на кмета на община Кърджали инж.
Хасан Азис. Целта на инициативата е обединяване на усилията на местната
власт и гражданското общество в общината ни при подготовката на проекти за
финансиране от Структурните фондове на ЕС, съвместно обсъждане на
проектни идеи и оказване на експертна и консултантска помощ. Организирания
Обществен форум е част от цикъл структурирани дискусии с участието на
всички заинтересовани страни. В първият му етап от април до декември тази
година това ще бъде и една от основните насоки на работа по места. От януари
до април 2008 година ще се работи по подготовката на проектите на ниво
“идейна фаза”.

Публикация 19:
Място на публикацията: Официална интернет страница на Обществен форум
Добрич- www.dobrichcity.hit.bg
Тема на Обществения форум: „Добрич - икономически и търговски център на
Добруджа”
Основен акцент на форума: На две поредни заседания на Обществен Форум
ДОБРИЧ бяха дискутирани предложенията за ПЪРВИТЕ СТЪПКИ за постигане
на първата част от визията за Добрич: Добрич - икономически и търговски
център на Добруджа.
На първия етап всяка група даде своите предложения. На втория етап от
дискусията бяха откроени Първите 5 глобални стъпки и детайлизирани
основните под стъпки - като стартова схема за разработване на общата стратегия
за действие:
1. Функционираща зърноборса.
2. Създаване на добруджанско лоби на национално, европейско и световно
ниво. Разработване на единна рекламна стратегия и провеждане на
масирана рекламна кампания.
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3. Създаване на благоприятни инвестиционни условия на местно ниво
4. Изграждане на модерна инфраструктура /вкл. трайно решаване на В и К
- проблема, газификация/.
5. Инвестиции в човешки ресурси - създаване на Добруджански бизнес
университет /като естествен приемник на Международния колеж в
Албена/.

Публикация 20:
Място на публикацията: Интернет страница на БНР- www.bnr.bg
Тема на Обществения форум: "Балчик - земя на седем цивилизации"
Основен акцент на форума: Общественият форум е насочен към обсъждането
на варианти за намаляване на строителството в Балчик до изготвянето на ясни
правила

за

опазване

Министерството

на

архитектурния
регионалното

облик

на

развитие

и

региона.

Експерти

от

благоустройството,

от

Министерството на културата, архитекти смятат, че Общинският съвет в Балчик
трябва да определи рамки за ограничаване на безразборното строителство, за да
не последва градът примера на презастроените курорти по Южното
Черноморие, допълват от пресслужбата на общината. Общественият форум ще
работи Балчик да се впише сред европейските градове с уникална атмосфера,
информират от пресслужбата на кметската управа.

Обосновка на технологията за разработване на
Практическото помагало
Настоящото практическото помагало за общинари и граждани отговаря на
реално съществуваща потребност и е в съответствие с Стратегията за
децентрализация и ангажиментите Програмата на Правителството за мандата
2005-2009 г. за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на
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собствените приходи на общините, подобряване качеството на услугите и
повишаване на стандарта на живот на гражданите.
Имайки предвид факта, че по темата вече е работено и че е налице една
разработка, изпълнена с научна добросъвестност и отчитайки важността на
поставената с Договора задача за актуализацията и допълването на тази
разработка предлагам да се приеме следния подход:
1.

По актуализацията
1.1.

Да се извърши преглед на досегашните публикации и практики и да
се предоставят те за ползване като методология.

1.2.

Да се обобщят резултатите и да се представят основните изводи от
проведените 6/шест/ форума в двете общини – Полски Тръмбеш и
Тунджа.

2.

По допълването
2.1.

Практическото помагало за общинари и граждани да се допълни с
нова

специална

Глава

първа:

„Общественият

форум

и

гражданското участие във формирането на местните политики”.
2.2.

Съществуващата досегашна разработка да се оформи като Глава
втора: „ Инвестиционните приоритети и обществените форум-сесии
за тяхното обсъждане и приемане”.

2.3.

Съдържанието на Практическото помагало да се допълни с
Въведение и заключение.
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1.Глава първа
Общественият форум на гражданското участие във
формирането на местните политики
1.1. Същност и съдържание на Обществения форум:
Анализът на досегашните практики в организацията и провеждането на
Обществените форуми и Обществените форум- сесии по различни конкретни
проблеми на местната политика, както и коментарите по организационните и
методологическите проблеми на форум- сесиите в публикациите на местните,
регионалните и националните печатни и електронни медии ни дават основания
да направим няколко съществени извода:
1.

Общественият форум е разпознаваема форма за голяма част от Общините и
структурите на гражданското общество

2.

Общественият форум е предпочитана форма за активизирането на
участието на Структурите на гражданското общество във формирането на
местните политики

3.

Общественият форум е възможност за прозрачно подреждане на
приоритетите и прозрачно управление
Досегашните публикации, свързани или посветени на Обществените

форуми са дадени много и най-различни определения за същността, за предмета
и за съдържанието на социалния феномен „Обществен форум”
Използвани определения за същността:
1. Обществения форум е една от формите за организация (самоорганизация) на
Гражданското общество за по-активно участие в местното самоуправление;
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2. Форумът е подход за въвличане на различни обществени групи във
вземането на важни за общността решения. /ОФ за инвестиционни
приоритети/
- Агората в Древна Гърция;
- Форумът в Древен Рим.

3. Форумът е място за изява на мненията на представители на различни
обществени групи, място за обмен на идеи и предложения, свързани с
бъдещото развитие. Място за изграждане на партньорство между
институциите;
4. Форумът е елемент на демократичното управление с участието на
гражданите;
5. Форумът е инструмент за провеждане на широка обществена дискусия и
постигане на консенсусни решения;
6. Форумът е процес на взаимно обучение в ценностите на гражданското
участие и гражданската отговорност;
7. Форумът

представлява

структурирано

обществено

обсъждане

с

гарантирана представителност и равнопоставеност на отделните групи;
8. Форумът е средство за мотивация на местната общност и активизиране на
участието на гражданите във формирането и реализацията на местните
политики.
Обобщение:
• По своята същност- Обществения форум е форма за широко обществено
обсъждане на важни за общността въпроси и формулиране на консенсусни
становища и предложения до органите за местно самоуправление и местна
администрация;
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• По своето съдържание- Обществения форум е социална самоорганизираща се
структура, включваща експерти и авторитетни представители на бизнеса,
социалната сфера, неправителствения сектор, местните и регионалните власти,
местните и регионални медии и други. Структури на гражданското общество;
В съответствие и в зависимост от своите интереси и компетенции,
участниците в Обществения форум сформират работни маси по различни
обособени проблеми или групи от проблеми, приоритет на Обществения форум,
като например:
 Работна маса по местното икономическо развитие и евроинтеграцията;
 Работна маса териториално-селищно устройство, БКС и опазване на
околната среда;
 Работна маса по управлението и разпореждането с общинската
собственост;
 Работна маса по хуманитарните дейности (образование, култура,
здравеопазване, социални услуги и др.);
 Работна маса по проблемите на младежта, спорта и туризма;
 Работна маса по местния бюджет и финанси;
 Работна маса по проблемите на Обществения ред и сигурността на
гражданите.
Работните маси провеждат и анализират информация от свои проучвания,
дискутират по тематични информации и експертни мнения, и на свои заседания
обсъждат и формулират свои становища по конкретните проблеми и по
предоставените им от местната власт планове, Стратегически разработки, цели,
отделни приоритети, мерки по приоритетите, финансово-индикативни таблици,
инвестиционни намерения, бюджетни прогнози и др.
Резултатите от дейността на работните маси и формулираните становища и
предложения са представят на заседанието на форума (Обществена форумсесия).
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1.2. Видове Обществени форуми.
По своята насоченост заседанията на форума (Обществените форум-сесии)
могат да бъдат общи и тематични.
Общите Обществени форум-сесии включват обсъждането на проблеми от
целия спектър на социално-икономическия живот на общността. Такива са и
могат да бъдат:
¾ Обществени форум-сесии по инвестиционните приоритети;
¾ Обществени форум-сесии по Стратегията на местното икономическо
развитие;
¾ Обществени форум-сесии по бюджета и финансите на Общината.
Тематичните Обществени форум-сесии се организират и провеждат по
конкретни проблеми или по конкретни поводи.

По конкретни проблеми могат да се организират и проведат Обществени
форум-сесии:
¾ По образованието;
¾ По културата и културно-историческото наследство;
¾ По социалните услуги;
¾ По здравеопазването;
¾ По младежките проблеми и младежките дейности;
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¾ Спорта;
¾ По туризма;
¾ По опазването на околната среда;
¾ По обществения ред и сигурността на гражданите;
¾ Други Обществени форум-сесии по конкретни проблематики.
По конкретни поводи могат да се организират и проведат Обществени
форум-сесии:
¾ По предстоящ Общински дълг;
¾ По предстояща голяма сделка с общински имот;
¾ По предстоящо разработване и реализиране на Проект с междуобщинско,
регионално или национално значение;
¾ По друг конкретен повод представляващ обществен интерес и изискващ поширока и адекватна обществена рефлексия.
В зависимост от териториалния обхват Обществени форум-сесии могат да
се организират и провеждат:
¾ За отделно населено място (Кметство, Кметско наместничество, Квартал);
¾ За отделна Община (Общински);
¾ За две или няколко съседни общини (Междуобщински);
¾ За Област или Район за планиране (Областни или Регионални).
Някой автори считат, че е възможно да се организират и провеждат
Национални Обществени форум-сесии, но ние не споделяме това становище,
поради множеството организационно-технически, методологически, финансови
и обществено- политически проблеми, които организаторите на такова
начинание ще трябва да решават. Законодателството на Република България
предвижда ред и форма за национално обществено обсъждане на национално
значими проблеми и това е референдума.
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1.3. Цели на Обществения форум.
Основните характеристики на желаното бъдещо състояние на обществото
в процеса на по-нататъшната демократизация и децентрализация ще доведат до
все по-висока гражданска активност и пряко участие на гражданите във
формирането и реализирането на местните политики. Общественият

форум

е

една от формите за постигането на това бъдещо състояние и това определя
основната и специфичните му цели.
Основната цел на Обществения форум е да стимулира и да формира
активно отношение в гражданите, представителите на бизнеса, НПО и медиите
към обсъждането и решаването на значими за общността проблеми.
В зависимост от видовете обществени форуми и спецификата на
съпътстващите дейности могат да се формулират следните специфични цели:
9 Пълно и максимално обективно проучване на реалните потребности на
живеещите в определено населено място, квартал, район;
9 Преподреждане на приоритетите в и за отделни видове дейности в
Стратегическата рамка на съответното населено място или община;
9 Въвличане на местната общност във формирането на конкретни местни
политики;
9 Активизиране на гражданите за пряко участие в обсъждането, допълването и
актуализирането на:
- Общинския план за развитие;
- Общинската инвестиционна политика;
- Общинския бюджет;
- Устройствените планове на населените места;
- Общинския дълг;
- Крупни общински, междуобщински и регионални проекти;
- По значими сделки с имоти- общинска собственост;
- Други.
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1.4. Очаквани резултати от провеждането на
Обществения форум.
Най- значимия резултат от провеждането на Обществените форуми е
утвърждаването на демократичното начало във формирането и в
реализацията на местните политики.
Включването на възможно най-голям брой граждани в общите и в
тематичните

публични

консенсусното

приемане

обсъждания,
на

изслушването,

предложенията,

както

обобщаването
и

и

подреждането

и

преподреждането на приоритетите, са все крачки в посока на прозрачността в
проявлението на представителната демокрация.
Съществен резултат от работата по организацията и провеждането на
Обществените форуми е утвърждаването, а след това и мултиплицирането на
една добра практика за демократично обсъждане и ефективно решаване на
значими за местната общност проблеми на най-ниско ниво /при спазване на
принципите на субсидиарността/.
Позиционирането на Обществения форум в структурата на местното
самоуправление

и

евентуалното

му

институционализиране

в

и

чрез

нормативните и поднормативните актове, касаещи местното самоуправление и
местната администрация, значително ще допринесат за

превръщането на

цитираните два основни резултата в масова практика.
В зависимост от конкретната тематична проблематика, териториалния
обхват и пр. отделните Обществени форуми и техните конкретни сесии, могат
да постигнат много и разнообразни резултати, по-малко или повече
съответстващи на формулираните при стартирането на Обществения форум.
Става дума за резултати свързани с:
¾ Преподреждане на приоритетите в ОПР;
¾ Преподреждане на инвестиционните приоритети;
¾ Преподреждане на приоритетите в Бюджета на Общината;
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¾ Определяне на условията за предстоящ общински дълг;
¾ Определяне на ангажиментите по предстоящо междуобщински или
регионален проект;
¾ Определяне на перспективи за развитието на образованието, културата,
социалните дейности, младежките дейности, спорта и туризма;
¾ Преподреждане на приоритетите по опазването на обществения ред,
сигурността на гражданите и борбата с противообществените прояви;
¾ Генериране на нови идеи за включване в инвестиционните приоритети на
Общината.

1.5. Място на Обществения форум в структурата на
местното самоуправление.
В процеса на реализираните досега добри практики по организацията и
провеждането на Обществените форуми са изказани много и различни
становища по същността и съдържанието на социалния феномен „Обществен
форум”, а оттам и по мястото на Обществения форум в структурата на местното
самоуправление.
В повечето от случаите, свързани с предпоставянето и надценяването на
ролята и значението на Обществения форум, той се представя едва ли не като
панацея за демокрацията. Тези твърдения са неоснователни поради следните
причини:
1. Обществения форум не е форма на проявление на пряка демокрация,
защото

въпреки

възприетия

широк

формат,

обсъжданията

са

предварително фрагментирани и най-общо очертани, участниците в
обсъжданията са предварително подбрани с определена степен на
формално и неформално представителство, решенията на Обществения
форум се приемат с консенсус;
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2. Обществения форум не е институция. Обществения форум обсъжда
значими за местната общност проблеми и предлага своите /приети с
консенсус/ решения на компетентните органи и на медиите.
Къде при тази ситуация е Обществения форум, къде е неговото място в
структурата на местното самоуправление? Към момента на настоящата
публикация мястото на Обществения форум все още не е ясно фиксирано.

Общински съвет

Постоянни комисии (ПК)
ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

РМ

РМ

Обществен форум

Работни маси (РМ)
РМ

РМ

РМ

• Социологически проучвания;
• Обобщения мнения, предложения и критични бележки
гражданите;
• Публикации в медиите;
• Становища на експерти.
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Прегледът на реализираните досега добри практики по организацията и
провеждането на Обществени форуми ни дава основания да подредим
Обществения форум на първото стъпало на представителната демокрация,
непосредствено преди заседанията на постоянните комисии към Общинските
съвети.
Процедурата е следната: Обществения форум обсъжда конкретен проблем;
Обществения форум приема с консенсус решение по конкретния проблем;
Обществения форум изработва предложение до Общинския съвет; Постоянните
комисии към общинския съвет изработват становище по предложенията на
Обществения форум; Общинският съвет приема решения по Предложенията на
Обществения форум и становищата на Постоянните комисии.

1.6. Алгоритъм на подготовката за провеждането на
Обществения форум
В процеса на обобщаването на реализираните до сега добри практики в
подготовката и провеждането на Обществени форуми се натъкнахме на
множество близки по характер и съдържание процедури, и повтарящи се
организационни дейности и технологични решения.
Сравнителният анализ, който извършихме за отношението между
повторяемостта и получените положителни резултати, ни дадоха основания да
предложим

примерно

подреждане

на

дейностите

по

взаимосвързана

последователност и по взаимно обусловена логика. За удобство при ползването
от страна на главните организатори на Обществените форуми представихме
дейностите като препоръчителни последователни стъпки:
Стъпка 1 „ Проучете реалните потребности!”
Проучването на потребностите е важна, съществена част от подготовката
за провеждането на Обществения форум. За съжаление по-голяма част от
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организаторите на проведените до сега Обществени форуми или са подценявали
или просто не са провеждали такива проучвания.
Задълбоченото и професионално проучване на потребностите и тяхното
ранжиране ще даде възможност за правилно ранжиране /подреждане и
преподреждане/ на приоритетите и ще направи предстоящото публично
обсъждане по-конкретно и по-резултатно.
Стъпка 2 „Подберете мотивиран екип!”
Дейностите по подготовката на Обществения форум по принцип са доста
разнообразни, а при стремеж за по-високо качество, могат да бъдат значително
увеличени като обем. Тези дейности и отговорностите за тях трябва да се
разпределят между членовете на екипа. Акцентът, който поставяме в тази
стъпка е, не за екипа въобще, а за мотивацията на членовете на екипа. Това, в
досегашните практики, се е оказало решаващо за качеството на предварителната
подготовка. При възможност е желателно в екипа да бъдат включени и външни
експерти. Сформирането на екипа трябва да става с ясна цел и предварително да
бъде уточнена ролята на всеки един член на екипа. Обсъдете варианти и
изберете модератор и пом.-модератор.
Стъпка 3 „Подгответе подробен план”
Тази стъпка обикновено се приема и се реализира като нещо стандартно и
тривиално. Всички правят планове и всякакви препоръки в това отношение се
приемат като нещо обичайно.
Ние предлагаме да подготвите по-необичаен и нестандартен план.
Опишете подробно, стъпка по стъпка и визуално си представете всичко, което
трябва да извършите. Разположете дейностите в реално изпълнимо време и с
максимална точност до дни и дори до часове. Определете конкретния
отговорник

и

конкретните

организационни,

материално-технически

и

финансови обезпечения за всяка дейност. Обсъдете разработения план с
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граждани, които не са членове на екипа, допълнете го ако е необходимо и се
заемете с изпълнението му. /Виж Приложение 4/
При подготовката на подробния план е желателно да бъдат използвани
инструменти за стратегическо планиране/SWOT анализ/, логическа рамка и /или
многофакторен анализ. Правилното им прилагане е трудоемък процес, но
гарантира заобикаляне и отбягване на редица препятствия и потенциални
трудности.
Стъпка 4 „Огласете намеренията си”
Общественият форум достига максимално целите си само в случаите, в
които тематиката е предизвикала голям обществен интерес и обсъжданията
наистина са публични. В Стъпка 1 можете да направите проучване за това кои са
каналите за информация, които „стигат най-лесно” до гражданите. На база на
проучените нагласи Вие може да изберете адекватна форма и формат за
подаване на информация към гражданите, която да бъде „чута”.
Проведете пресконференция, подгответе медия-папка и раздавайте
материали на журналистите, направете специални изявления за печатните и
електронните медии, разпространете обръщение към гражданите, подгответе и
експонирайте специални плакати за предстоящия обществен форум, изпратете
специални покани за участие. Включете във вашите намерения и възможността
за директно /или на запис/ излъчване на сесиите на Обществения форум по
местните и регионалните електронни медии.
Консултирайте с журналистите, приобщете ги към конкретната идея и ги
провокирайте

да

разкрият

тематични

рубрики

или

специални

публикации/предавания/ за мнения, предложения и критични бележки по темата
на Обществения форум.
Изключително силен информационен инструмент са неформалните
контакти. Чрез тях можете да накарате гражданите да пренасят информацията
„от уста на уста” и така

да провокирате широк обществен интерес.

Положителна страна на този инструмент е, че информацията ще се разнесе
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бързо, а негативна страна е, че информацията за Обществения форум може да се
изкриви.
Друг начин за огласяване на намеренията е използването на интернет
базираните технологии. Можете да поместите анонс за предстоящия обществен
форум на интернет страницата на Общината, да изпратите е-mail и дори да
осигурите он-лайн репортажи от Обществения форум.
В процеса на подготовката на Обществения форум създавайте новини,
поддържайте интереса на гражданите и го умножавайте през последната
седмица/ескалация на интереса/.
Стъпка 5 „Организирайте дейността на работните маси”
Определете броя и тематичната насоченост на работните маси съобразно
темата на Обществения форум. Подберете с особено внимание членовете на
работните маси. Отправете специални покани за участие към добри
професионалисти, авторитетни представители на местния бизнес и НПО
сектора, авторитетни деятели на образованието, културата, здравеопазването,
социалните услуги, спорта и други. Осигурете и предоставете на работните маси
достатъчна

по

качество

и

количество

информация.

Консултирайте

и

съгласувайте графиците за заседанията на работните маси.
Организирайте информационен ден /обучение/ за членовете на работните
маси. Изберете ръководители на работните маси и уточнете форматът на
предложението на работните маси, начина им на представяне и на
заключителния документ на Обществения форум.
Стъпка 6 ”Утвърдете Ред за провеждането на Обществения форум!”
Изработването на реда /подробния план или сценарии/ за провеждането на
същинската сесия на Обществения форум обикновено е авторски ангажимент,
но в обсъждането и в утвърждаването му е добре да се включат възможно
повече участници за предстоящия форум. Това ще го направи по-реалистичен и
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по-организиран. С утвърждаването на Реда подготовката за провеждането на
Обществения форум приключва.
Графика представяща алгоритъма

Стъпка 1
Проучете реалните потребности

1.1. Обмислете варианти за
проучване на реалните
потребности

1.2.
Изберете
найподходящите методически
инструменти

1.3. Извършете проучването

1.4. Анализирайте
информацията

Стъпка 2
Подберете мотивиран екип

Стъпка 3
Подгответе подробен план

Стъпка 4
Огласете намеренията си

Стъпка 5
Организирайте дейността на работните маси

Стъпка 6
Утвърдете Ред за провеждането на Обществения форум
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2. Глава втора
„Инвестиционните приоритети и Обществените форумсесии за тяхното обсъждане и приемане”
2.1. Какво е инвестиционен приоритет?
В последните години словосъчетанието “инвестиционен приоритет”
навлезе масово в речника на консултанти, държавни служители, депутати и
кметове, представители на неправителствените организации (НПО). Тъй като и
двете думи в него са чуждици, нека преди всичко уточним тяхното значение.
Приорите́т – В английския речник Thesaurus откриваме, че това е
”правото или необходимостта да се обърне внимание на нещо преди друго или
да бъде третирано то, като по-важно от останалите”. В други речници това
е „относителната значимост на нещо; нещо, което заема по-висока позиция
поради своята важност или спешност”, а според Голямата руската
енциклопедия означава “порядъкът на изпълнение на определени действия с
оглед получаване на конкретен резултат”.
Инвестиция: проект, начинание, фирма, в която се инвестират пари с цел
да се добие печалба; вложение на време, енергия, пари или усилия в дейност,
проект, обект или начинание, от което очакваме полза (Encarta Dictionary).
Тръгвайки от тези определения, в контекста на настоящото ръководство ние
разглеждаме инвестиционните приоритети на общината като онези обекти,
проекти и дейности, които поради тяхната значимост и наложителност ще
бъдат финансирани в рамките на една бюджетна година.
И още тук възниква въпросът - кой определя значимостта и спешността на
даден обект, например, на улица Х в сравнение с останалите 5 улици, които
също се нуждаят от ремонт?
Несъмнено необходима е експертната оценка на общинските специалисти,
но ако те по-скоро се произнасят по спешността, то относно значимостта
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следва да се вземе предвид мнението на гражданите, които живеят и
ползват или не ползват тази улица. Едва след като се изслушат оценките на
специалиста и предложенията на гражданите, може да се каже, че е взето
обективно решение. И ако избраната улица преминава в близост до къщата на
кмета или на председателя на Общинския съвет, това няма да води непременно
до обществен скандал!

2.2. Законодателната рамка на гражданското участие в
процеса на инвестиционното планиране?
В Конституцията на Република България е записано, че “Цялата
държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него
непосредствено и чрез органите, предвидени

в Конституцията.” Тази

разпоредба изразява принципа на народния суверенитет, който означава, че
народът е източник и субект на властта. Важно е да се отбележи, че основният
закон регламентира правата на гражданите да избират свои представители
и гарантира защитата на обществения интерес. Затова те са в състояние да
контролират дейността на избраниците си и да реагират при накърняване на
техните права и интереси.
През последните години участието на гражданите в процеса на вземане на
решения на местно ниво придоби съществено значение. Разбирането, че
включването на местната общност в планирането и партньорството с бизнеса,
неправителствените организации и институциите води до вземане на поправилни решения и повишаване на доверието в местната власт, стана водещо за
много общини. Немалко общински съвети приеха процедури, гарантиращи
участието на партньорите на местно ниво при вземането на определени
решения. В резултат на това, както и на усилията на организациите, работещи в
подкрепа на местната власт, и в националното законодателство бяха направени
промени в същата посока.
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Следва кратък преглед на нормативните актове, които регламентират
участието на местната общност във формирането на общинската инвестиционна
политика.
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Законът за местното самоуправление и местната администрация предоставя
право и реална възможност на гражданите и избраните от тях органи да
решават самостоятелно всички въпроси от местно значение в сферата на:
9 общинско имущество;
9 общински предприятия;
9 общински финанси, данъци и такси;
9 общинска администрация;
9 устройство и развитие на територията;
9 образование, здравеопазване,
9 култура,
9 благоустройство и комунални дейности;
9 социални условия,
9 опазване на околната среда,
9 поддържане на културни и исторически паметници,
9 спорт, туризъм и отдих.
Това означава, че гражданите имат възможност да влияят и върху
инвестиционните приоритети в изброените области.
Закон за общинските бюджети
Съгласно Закона за общинските бюджети, финансирането на местните и
делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на
местната общност и при спазване принципите на законосъобразност,
целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. Общинският съвет
приема наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет.
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Проектобюджетът на общината се съставя на основата на приетите от ОбС
стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие,
както и на база предложения на местната общност чрез консултации, срещи
и публични обсъждания.
Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично
обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането наймалко 7 дни предварително в местните медии. Предложенията се включват в
протокол, който се прилага като неразделна част на проекта на бюджет при
внасянето му от кмета на общината за разглеждане от ОбС.
Кметът внася в ОбС информация за текущото изпълнение на бюджета за Іто шестмесечие. Кметът информира периодично местната общност за
изпълнението на бюджета по ред, определен от ОбС.
Годишният отчет за изпълнението на бюджета се разглежда и приема от
ОбС. Кметът изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната
общност,

като

оповестява

датата

на

обсъждането

най-малко

7

дни

предварително в местните медии. Публичното обсъждане се провежда по ред,
определен от ОбС.
Цитираните по-горе разпоредби бяха приети с последното изменение на
Закона за общинските бюджети през 2003 г. Законът дава и легалната
дефиниция на понятието "местна общност" – това са гражданите и
юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват
услуги на територията на общината.
Закон за общинския дълг
Законът за общинския дълг е сравнително нов – влиза в сила от 1 юни 2005
г. Той урежда условията и редът за поемането на общински дълг и за
издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.
Общината може да поема дългосрочен дълг за финансиране на
инвестиционни проекти в полза на местната общност, както и за други цели,
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изчерпателно изброени в закона. Възможно е да се поема и краткосрочен дълг
за финансиране на капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат
осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или
влязъл в сила договор за дългосрочен дълг.
Предложенията за поемане на общински дълг се внасят от кмета на
общината, а се одобряват от общинския съвет. Проектите, които ще се
финансират с общински дълг, трябва да са от полза на местната общност и да
бъдат предложени за обсъждане от заинтересованите страни. При това,
поканата за обсъждане трябва да съдържа общите параметри на проекта предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както
и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Поканата се публикува в
един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно
място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е наймалко един месец преди разглеждането на предложението от общинския
съвет. Становища и предложенията – резултат от обсъждането са неразделна
част от предложението за поемане на общински дълг.

2.3. Как да привлечем местната общност в процеса на
планиране на инвестиционните приоритети?
1. Първа стъпка - Анализ на заинтересованите страни и избор на участниците
Този анализ има за цел да идентифицира ключовите актьори в процеса
на планиране на общинската инвестиционна политика и техните
конкретни интереси. Кои са заинтересованите страни при обсъждане на
общинската инвестиционна политика?
Това са всички онези организации, институции, общности, съсловия,
фирми и граждани, които имат интереси, свързани с реализацията на дадени

39

публични инвестиционни проекти и биха могли да допринесат или попречат за
тяхното реализиране.
Заинтересованите страни най-общо могат да се определят като преки и
косвени.
9

В първата група попадат онези, които ще бъдат пряко повлияни от
изпълнението на публичните инвестиционни проекти. Най-общо казано,
това е цялата местна общност.

9

Към косвените заинтересовани страни спадат тези, върху които
общинската инвестиционна политика няма директно влияние, но които
могат със своите действия (или бездействие) да спомогнат или попречат
за осъществяването й, както и да ускорят или забавят изпълнението на
публичните инвестиционни проекти. Към нея спадат централната власт с
нейните териториални структури, както и големите инфраструктурни
компании (т.нар. експлоатационни дружества).
Анализът на заинтересованите страни би трябвало да започне с

изготвянето на списък, в който да бъдат включени всички местни актьори,
които могат да бъдат определени като заинтересовани страни. Ето един
такъв примерен списък:
•

местна власт - кмет, общински съветници, експерти от администрацията;

•

местен бизнес - предприятия, сдружения и браншови организации,
финансови институции, земеделски производители и др.;

•

неправителствени

организации

-

екологични

и

природозащитни,

обучаващи, културни, агенции за развитие и др.;
•

социална сфера - учебни заведения, научни и изследователски институти,
здравни заведения, доставчици на социални услуги, читалища, спортни и
туристически клубове, регистрирани вероизповедания и др.;

•

представители на териториални структури на централната власт - областна
администрация, инспекции по околната среда и общественото здраве, пътна
инфраструктура и др.;
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•

представители на експлоатационните дружества и доставчици на публични
услуги

-

електроснабдяване,

водоснабдяване

и

канализация,

телекомуникации, сметосъбиране, сметоизвозване и др.;
•

местни и регионални медии;

•

неформални лидери на общностните групи и граждани с активна позиция.

В зависимост от местните особености, този списък би могъл да изглежда и по
различен начин. Подходящо е при неговото съставяне да участват повече хора
и да се използва метода „мозъчна атака” – по този начин намалява
вероятността някоя от местните заинтересовани страни да бъдат пропусната.
2. Втора стъпка - Привличане на различните заинтересовани страни
След като бъде съставен списъкът на заинтересованите страни, добре е да
се отговори на въпроса към привличането на кои от тях следва да се насочат
основно усилията. В повечето случаи, за да се получи отговор, е достатъчно да
се използва следната проста матрица, в която заинтересованите страни от
списъка се разделят в четири групи според очаквания интерес и влиянието върху
формирането на инвестиционната политика на общината:
Силно

влияние

инвестиционната политика
Силно

върху Слабо

влияние

върху

инвестиционната политика

заинте-

ресовани

от

инвестиционната

А

Б

В

Г

политика
Слабо

заинте-

ресовани

от

инвестиционната
политика

Ясно

е,

че

от

най-съществено

значение

е

привличането

на

заинтересованите страни от групите А, Б и В. При това, за да бъде осигурено
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участието на групите А и Б, най-вероятно ще бъдат необходими по-малко
усилия, отколкото за тези от група В. Привличането на последните обаче, е
важно, тъй като те биха могли да допринесат в голяма степен за успешната
реализация на общинската инвестиционна политика.
3. Какъв подход да бъде използван, за да привлечем отделните групи?
Това трябва да бъде съобразено, както със спецификата на общината, така
и с нейните особености:
9

Очевидно в по-малките общини е възможно да бъдат използвани
лични контакти, докато в по-големите това е трудно осъществимо.

9

В същото време, ако представителите на социалната сфера, които са на
подчинение на общинската администрация могат да бъдат в известна
степен задължени да присъстват, то за местния бизнес това не е
възможно.

9

До представителите на териториалните структури на държавната власт е
почти задължително да бъдат изпратени писмени покани, докато с
представителите на повечето неправителствени организации може да се
проведат телефонни разговори и т.н.
Добра практика обаче, е изпращането на писма-покани с кратък

обяснителен текст до всички, чието присъствие се смята за важно.
Възможно е да се наложат и лични срещи или разговори на съответно
представително

ниво.

Организирането

на

паралелна

информационна

кампания в местните медии или чрез листовки и брошури също може да
допринесе за включване на заинтересовани страни, основно от групи А и Б, в
това число и такива, които първоначално са останали извън изготвения списък.
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4. Значението на външните участници
Винаги, когато става дума за планиране, възниква въпроса: необходимо
ли е да привлечем външни за организацията (общността) експерти,
фасилитатори и други участници, които да подпомогнат процеса и каква да
бъде тяхната роля.
Широка практика в общините е за разработването на общинските
планове за развитие да бъдат канени външни консултантски организации
или отделни експерти. В повечето случаи имат опит в стратегическото
планиране, познават стратегическите документи на национално ниво и имат
достъп до важна информация. Те са в състояние също така да осигурят
обективен поглед върху ситуацията, което е предпоставка за пореалистичен анализ на ситуацията. Не на последно място ползването на
консултантска помощ може да предотврати поставянето на трудно осъществими
цели и планирането на неадекватни мерки.
Външните експерти обаче рядко познават в детайли ситуацията „на
място”, особено ако не са работили със съответната община. Друг възможен
недостатък при използването на консултанти е склонността им в някои случаи
да предлагат готови, шаблонни решения, които може и да не са най-адекватните
за съответната ситуация и община.
Най-добрият подход при стратегическото планиране е комбинираният,
който съчетава ползването на външни консултанти с участието на
заинтересованите страни от местната общност. Практиката показва, че по
този начин се получават най-качествените общински планове за развитие –
разработени на професионално ниво и отчитащи местните приоритети.
Друга типична роля, за която обикновено при планирането се ползват външни за
общността специалисти, е свързана с воденето на дискусиите, наричано още
модериране. Те са полезни за процеса, защото осигуряват безпристрастност и
равнопоставеност на участниците, дават възможност на всяка от
заинтересованите страни да изкаже своето мнение, ползват определени
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техники за насърчаване на дискусията, генериране на идеи и извеждане на
приоритети. При определянето на годишната инвестиционна програма с
участието на местната общност е подходящо дискусиите да се водят именно от
външни модератори, за да бъдат чути всички мнения и да се гарантира
отчитането на интереса на всички участници.

2.4. Защо форум-подходът е подходящ при обсъждане на
инвестиционните приоритети на Общината?
1.

Какво всъщност представлява ФОРУМ-ПОДХОДЪТ?

Форумът е подход за въвличане на различни обществени групи във
вземането на важни за общността решения. Той води началото си още от Древна
Гърция, където хората се събирали на агората – централния площад на
древногръцкия полис, за да решават съдбините на града. Там са приемани
чуждите пратеници и оттам е тръгвала в битка гръцката армия. Агората е
любимо място на политици, търговци, актьори и дори – безделници. В Древен
Рим гръцката агора е заменена от римският форум – отново централен площад,
на който се събират гражданите, който е и място за открити съдебни заседания.
В този смисъл форумът съществува и днес вече като символ и елемент на
демократичното управление с участие на гражданите. Той се използва в редица
европейски страни като Германия, Швейцария, Франция при дискутиране и
решаване на обществено важни въпроси. В САЩ обществен форум е термин
от конституционното право, означаващ място за открито изразяване на мнения.
Форумът е място за изява на мненията на представители на различни
обществени групи, за обмен на идеи и предложения, свързани с бъдещето
развитие на община, район или село, за изграждане на партньорството между
институциите и подобряване качеството на живот на всички жители.
Същевременно форумът е процес на взаимно обучение в ценностите на
гражданското участие и гражданската отговорност.
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В България общественият форум се прилага от началото на 2001 година.
Подходът бе представен и адаптитран за българските общини с подкрепата на
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и с участието на
швейцарски

и

български

експерти,

местни

власти,

неправителствени

организации. Опитът в повече от 50 български общини показва, че форумът е
успешен инструмент за провеждена на широка обществена дискусия и
постигане на консенсусни решения. Темите са разнообразни:
9

местно икономическо развитие,

9

развитие на туризма,

9

културно-историческо наследство,

9

обсъждане на общинския бюджет,

9

създаване на местни инициативни групи,

9

младежки проблеми и много други, свързани със спецификата и

потребностите в дадена община.
Освен различни по тема, форумите в България имат и разнообразен обхват
– квартален/районен, общински, междуобщински и национален.
От 2004 сдружение „Болкан Асист” адаптира модела обществен форум за
обсъждане на общинския бюджет. С подкрепата на ШАРС „бюджетни
форуми” се проведоха в осем български общини - Севлиево, Свищов, Троян,
Трявна, Казанлък, Копривщица, Кнежа и Петрич. Подходът показа много
добри резултати в различни по големина и характеристики общини и повечето
от тях продължиха да го прилагат със собствени средства при обсъждане на
проекто–бюджета с гражданите. В резултат някои общини, например, Троян
създадоха проектни фондове към бюджета, които дават възможност на
граждански групи и организации да кандидатстват с проекти за финансиране.
Форумът решава кои от проектите, участващи в конкурса, да получат средства
от бюджета на общината.
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2.

Защо форумът се прилага с такъв успех в общините? Защото:
- Форумът

представлява

структурирано

обществено

обсъждане

–

форматът позволява становищата, мненията и решенията да се представят
като предложения на различни обществени групи, а не на отделни
индивиди.

Това

създава

предпоставки

за

представителност

и

равнопоставеност на отделните групи.
- Форумът е процес, а не еднократно проведена дискусия – обсъждането на
темата се състои в няколко поредни „форум – сесии’’, което дава
възможност за по-дълбоко вникване в материята и получаване на
адекватни и добре агрументирани препоръки, предложения и проекти от
участващите граждани.
- Работата на форума се основава на правила, които се разработват и
приемат от участниците и гарантират обективна и конструктивна
дискусия, водеща до преодоляване на различията и консенсус на широка
обществена основа.
- Сесиите на форума са открити и достъпни за всеки желаещ да участва,
предоставят се информационни материали и експертни становища, канят
се представители на медиите, а протоколите се внасят в ОбС заедно с
направените препоръки – това са показатели за прозрачен процес,
осигуряващ обществена информираност и съгласие относно взетите
решения.
При подреждане по важност на приоритетите на общината е необходимо
да се вземат предвид както множество обективни фактори, касаещи средата
и състоянието, така и мнението на живеещите в нея. За да се проведе
качествена и агрументирана дискусия по важните за общността проекти, за да се
постигне съгласие с различните заинтересовани страни е нужен процес на
информиране, представяне на предложения, обсъждане и съвместно
формулиране на решения.
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Общественият форум е един от възможните подходи за участие, който
вече е доказал своята резултатност в българските общини. Неговата структура и
принципи позволяват широка обществена дискусия и това го прави особено
подходящ при определянето на инвестиционните приоритети на общината –
основните линии, по които местната власт ще работи през съответната година.
Конструктивната дискусия, въвличането на различните обществени групи,
използването капацитета и творческите идеи на гражданите са предпоставка за
обществен консенсус, доверие в работата на местните власти и устойчиви
решения за развитието на общината.

2.5. Годишната инвестиционна програма, или как да
подредим потребностите, съобразно възможностите
1. Как да направим преход от дългосрочните към ежегодните
инвестиционни приоритети?
Основен стратегически и планов документ на местно ниво е общинският
план за развитие (ОПР), който определя целите и приоритетите за развитието
на общината, както

и финансовите

ресурси

за неговата

реализация.

Разработването и приемането на този план е регламентирано в Закона за
регионално развитие.
Част от ОПР е индикативна финансова таблица, обобщаваща
възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите. Действащите
към момента общински планове за развитие обхващат периода 2007 – 2013
година. Общинският бюджет представлява финансовата сметка за
приходите и разходите на общината за една бюджетна година, съвпадаща с
календарната. Законът за общинските бюджети (ЗОБ) регламентира основата
за съставяне бюджета на общината, като в тази основа се включват както
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общинския план за развитие, така и бюджетната прогноза, очертаваща
параметрите на общинските приходи за следващите три години.
Общинският план за развитие е стратегически документ, докато
годишният бюджет (респ. годишната инвестиционна програма, като част от
него) се явява планов документ. В тази връзка, постигането на целите и
намеренията, залегнали в общинския план, обикновено е ограничено от
наличните в бюджета, ресурси. Това налага да бъде направен избор измежду
планираните за реализация в дадената година мерки. Именно този избор е
предмет на обсъждане със заинтересованите страни, защото по този начин
се гарантира интереса на местната общност.
2. Ежегоден преглед и актуализация на плана и изготвяне на програма за
съответната година
Кои са основните фактори, трябва да се вземат предвид при избора на
обекти за включване в годишната инвестиционна програма?
•

Сериозни пречки при предоставянето на публични услуги или
липсата на предлагане на някои от тях - напр. недостиг на питейна вода за
дадени населени места в общината, нарушено транспортно обслужване,
липса на места в учебни и здравни заведения и др.;

•

Ефективността на инвестициите – най-често тя се изчислява като
отношение на вложените средства към броя на гражданите, които ще
използват съответния инвестиционен проект;

• Възможностите за осигуряване на средства по оперативните програми и
други източници на финансиране – отчитането им ще даде възможност за
привличане на значителен финансов ресурс, като заделените от общинския
бюджет средства ще се използват за съфинансиране;
• Наличието на преходни инвестиционни обекти от предишни години –
евентуалното им изоставяне и насочването на финансовия ресурс в друга
посока ще доведе до разходи за замразяване на строителството (в
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краткосрочен план) и до увеличаване на необходимите средства за
завършване на обекта (в перспектива);
• Приоритетите

с

национален

и

регионален

характер,

както

и

ангажиментите за реализация на съвместни проекти със съседни общини,
които са част от общинските планове за развитие.
Разбира се, в конкретната ситуация влиянието на всеки от тези фактори ще
бъде различно, като е възможно да се появят и други в зависимост от
спецификата на общината. Не без значение е и обстоятелството дали
обсъждането се прави в началото на мандата на местната власт или към
неговия край. При предварителната подготовка за обсъждането и изготвянето
на работни материали е необходимо тези фактори да бъдат добре оценени и да
се предвиди време за разясняването им пред участниците в дискусиите. Още подобре е предварително да се разработят критерии за оценка на всеки
предложен инвестиционен проект, които да бъдат обсъдени и приети от
участниците. След това може да се пристъпи към оценка на предложените за
включване в годишната инвестиционна програма обекти.

2.6. Как да провеждаме обществените обсъждания по
приемане на годишната инвестиционна програма?
Да планираме… планирането
Провеждането на качествен и резултатен дискусионен процес изисква
много добра организация. Първата стъпка, която трябва да направим, е да
съставим екип, който ще бъде двигател на процеса. Той трябва да се състои
предимно от общински експерти, но в него може да влезе и представител на
гражданска организация или обществена група и на Общинскя съвет (от
комисия по финанси, по икономическо развитие и др.). Важно е да бъдат
включени финансистът на общината, специалистът по комуникации (PR) и
експертът по разработване на програми и проекти.
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Екипът съставя работен план на процеса, разпределя задачите и
отговаря за изпълнението на дейностите качествено и в срок. Ръководството
на общината одобрява плана, следи и подпомага реализацията му.
Кога?

Екипът и работният план следва да са
одобрени до края на месец март.

Информирането
За да могат да участват ефективно в дебата за приоритетите, гражданите
трябва да бъдат преди всичко добре информирани и запознати с материята.
Затова още в началото на процеса работният екип разработва и стартира
широка информационна кампания, целяща да хвърли светлина около основни
понятия като например, що е общински бюджет, какво представляват
инвестиционните приоритети на общината, защо е нужно гражданите да
участват в обсъждането им. Разбира се, гражданите биват информирани и за
предстоящия процес – кога и къде ще се провежда форумът, кой може да
участва, какво се очаква от дискусията. Кампанията може да включва различни
комуникационни канали в зависимост от спецификата на общината: брошура,
публикации в медиите, интервюта с общински експерти в местните радиа и
телевизии, информация на уеб-сайта на общината, и др. Добре би било да се
организира и еднодневен семинар по темата, на който да се поканят ключови
представители на различните обществени групи, неформални лидери, общински
съветници.

Добре

организираната

информационна

кампания

гарантира

качествена дискусия и мотивиране на гражданите, придобили знания и
самочувствие за участие в обсъждането на приоритетите.
Кога?

За да бъде навременна кампанията трябва
да се състои през месец април.
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Една от основните предпоставки за ефективната информационна кампания
са ясните и точни послания. “Обществеността” е теоретичен сборен термин, но
в действителност вие боравите с различни групи аудитории - представители на
бизнеса, граждански групи, неправителствени организации, представители на
централната власт, професионални асоциации, етнически групи, потенциални
инвеститори, младите хора. Необходимо е да откриете онзи аргумент, който
би бил най-убедителен за участието на максимален брой хора. Важно е да
помните, че многото детайли, твърде много информация ще отвлекат
вниманието от основното – необходимостта да привлечете вниманието на
граджданите към провеждането на форума.
Как да напишем нашите информационни материали, така че гражданите да
ни разберат?
Има

няколко

основни

въпроси,

на

които

трябва

да

отговори

информационната брошура, публикацията в местните медии или представянето
в електронните медии, за да заинтригува гражданите:
• Защо общината търси мнението на гражданите?
• Откъде идват и за какво се харчат парите на общината?
• Какво е инвестиционен приоритет и как гражданите могат да влияят при
определянето му?
• Кои са приоритетите, заложени в Общинския план за развитие? (Въпреки
че се предполага, че гражданите познават основните насоки, определени в
ОПР, неободимо е отново да им ги припомните)?
• Каква е ползата за тях от участието във форума – какво ще се промени в
живота им, на улицата и в парка около тях?
• Какво е форум и защо е избрана тази форма на обсъждане?
• Не забравяйте да повтаряте датата и мястото на провеждането?
След като си изясните съдържанието на материала трябва да положите
усилия да го напишете така, че да привлечете и задържите интереса на
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гражданите. Колкото и да е важна една информация, ако е скучно написа, тя
трудно ще намери своите читатели. Ако разполагате със снимки от подобни
форуми, проведени в други общини – покажете ги. Добро средство за
убеждаване е и мнението на гражданите, участвали в подобни срещи – в
обсъждането на бюджета във вашата община или във форум-сесии в други
общини.
Ежедневният речник на всеки човек съдържа около 1000 - 1200 думи- това е
което изследователите наричат “основен език” и той се различава в огромна
степен от “общинския” жаргон, на който постепенно свикват да говорят
всички, свързани с местното самоуправление. В подобни текстове нямат място
мъгляви и нищо незначещи изрази, клишета, защото те само правят
изчитането им бавно и донякъде досадно. Преди да започнете да пишете
информационния материал си помислете какво би ви заинтригувало вас като
гражданин – нека това да бъде вашето заглавие и въвеждащите думи на
материала.
Външният вид също има голямо значение - добре е обемът на
информацията да не надхвърля 2 - 3 страници, да са ясно обозначени
отделните му части. Една от най-ефективните форми за представяне на
подобна информация е формата “въпрос – отговор” – например “Форумът
подходът - най-често задавани въпроси” или “10 въпроса и 10 отговора за това
как да влияем върху инвестиционните приоритети в нашата община”.
Форум – процесът
След като с помощта на информационната кампания сме подготвили
обществеността, стигаме до същността на процеса – провеждане на обществен
форум за обсъждане на инвестционните приоритети на общината. За да се
влезе в дълбочина в темите, да се обсъдят проблемите и възможните решения от
всички страни, да се подредят по важност обективно и с консенсус е нужно
повече от еднократно обществено обсъждане. Форумът със своята структура и
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продължителност е много подходящ подход за такова обсъждане. Необходимо е
да се имат предвид следните важни етапи на форум – процеса:
1. Подготовката
Щом сте стигнали до решението, че форумът е подходът, който ще
използвате за обсъждане на инвестиционните приоритети на общината, не
трябва да се правят компромиси с качеството на неговата организация и
провеждане. Екипът, който ще работи по неговото организиране и провеждане
може да бъде разширен и да прерастне в оперативна група, в която влиза поне
един представител на НПО или обществена група, говорител (обикновено
PR) на форума, протоколист и модератор.
За да бъде форумът припознат като обективен процес, а не като спектакъл,
режисиран от общинската администрация, е добре да бъде поканена като
партньор местна организация с опит в организирането на обществени
събития. С подкрепата на ШАРС в България бяха изградени няколко т. нар.
Форум – центрове, организации с опит в провеждането на обществени форуми
в цялата страна. В случай на липса на опитна организация в общината, екипъторганизатор може да се обърне за съдействие и към някоя от тези организации
(Приложение №3 - за улеснение на общините прилагаме списък).
2. Фигурата на модератора
Модераторът е ключова фигура за успеха на
един форум. От неговото умение да води
безпристрастно дискусията и да следи за
спазването на правилата за работа, да не допуска
конфликти и пререкания зависи качеството на
препоръките и обективното подреждане на приоритетите.
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Неговата роля не е само по време на форум–сесията - тя започва с
подготовката на дневния ред, материалите, поканите, както и работата с
участниците между сесиите. За да бъде максимално ефективен Обществения
форум избрания модератор трябва да отговаря на следните изисквания:
•

работен опит във ръководенето на разнообразни и динамични групи;

•

репутация на добър лидер на срещи;

•

тактичен при задаването на въпроси и способен да насочва дискусията в
определена посока;

•

способен да дава адекватна обратна връзка;

•

да има добри познания върху заложената тема на Обществения форум.
Задълженията на модератора трябва да бъдат съобразени най-общо със
следните основни положения:

• да създава приятна атмосфера по време на Обществените форум-сесии;
• да стимулира говорещите да дават пълна информация по поставения
проблем;
• да следи за времето и програмата на Обществения форум;
• да насочва дискусията в определена посока;
• да ръководи споделянето на мнения по точки, предложени за разглеждане от
участниците;
• да осигурява лесноразбираемо представяне на писмени коментари, които
интерпретират резултатите.
Друга основна част от работата на модератора е да подкрепя всеки в найпълноценното мислене. За да постигне това той трябва да провокира активно
участие, произвежда пълно разбиране и култивира споделена отговорност. Като
подкрепя всеки в най-доброто им мислене, модератора помага участниците в
Обществените форум- сесии да търсят добри решения постигнати чрез дискусия
и демократичност.
Ролята на модератора е от изключителна важност за ефективното
провеждане на Обществените форум-сесии, това най-силно си проличава в
обсъждане на по-значителни проблематики. Например, да си представим
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Обществен форум, чиято цел е да намали насилието в средните училища.
Участниците са представители на местната администрация, родители, учители,
Социални грижи, църковни лидери и др. Самата група много лесно ще разбере
колко е трудно да се проведе една смислена и ефективна дискусия. Въпреки
общата цел, техните среди и разбирания са различни. Това, което изглежда
разумно за един учител, може да се окаже абсолютно противоположно на
мнението на представителите на местните власти или обратното. Това, което
изглежда отговорно на един учител, може да звучи прекалено изискващо за един
родител. Какъв е шансът обществения форум да се разбере и да стигне до едно
заключение накрая и кои предложения да бъдат приоритизирани?
В това е и ролята на модератора да подпомага процеса, да стимулира
дискусията и вземането на решения, без да се влияе от настроенията на
различните заинтересовани страни; той трябва да стои настрана и да не взема
отношение по обсъжданите въпроси. За тази цел най–добре е форумът да се
води от външен модератор – в страната вече има достатъчно на брой специално
обучени и опитни експерти.
3. Залата и кръглите маси
Залата също има важно психологическо и оперативно значение. Тя трябва
да бъде достатъчно голяма и светла, с възможност за подреждане на десетина
маси в кръг. Залите от типа на киносалон не предразполагат към
равнопоставена дискусия – форумът изисква всички участници да са
разоложени на едно ниво – без катедра, подиум или друг реквизит,
символизиращ власт или йерархия. Важно е да има озвучаване и достатъчно
пространство за допълнителни участници, гости и медии.
Прозрачността и представителността са важни характеристики на
обществения форум и за тях трябва да се поработи. След като сме поканили
представители

на

всички

обществени

групи

в

общината,

трябва

да

структурираме форума. Това става с помощта на работни маси, които отразяват
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най-пълно многообразието на общността. Техния брой варира между 7 и 10, в
зависимост от броя на участниците и различните групи, които представляват.
По-долу са предсатавени 2 /две/ примерни схеми за Провеждане на една форумсесия на Обществен форум за обсъждане на инвестиционните приоритети:
Фиг.1 „Полукръг”

Общинска
администрация

Модератор
младежи,
спорт

култура,
образование

инфраструктура

бизнес
кметства
туризъм

Фиг.2 „П-образно”
Модератор
култура,
образование

младежи,
спорт

туризъм

Инфраструктура

бизнес

кметства

Общинска администрация
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Участниците са определящи за хода и естеството на форума. Форумът
има за цел градивна дискусия, а не – критики и безплодни пререкания. Затова
трябва да бъдат поканени мотивирани граждани с отношение към
развитието на общината и разбиране за проблемите.
Екипът трябва предварително да състави списък с потенциални участници,
които да бъдат поканени лично. Списъкът трябва да включва:
•

познати обществени фигури,

•

представители на различните заинтересовани страни в общността,

•

неправителствени и младежки организации,

•

профсъюзи,

•

читалищни и училищни настоятелства,

•

представители на бизнеса

•

медии и др.
Важно е да не бъде пропусната никоя от обществените групи, тъй като

приоритетите на общината касаят цялата общност. Членовете на общинския
съвет също следва да бъдат поканени, тъй като тяхното участие в процеса е
предпоставка за положителното им отношение към резултатите от форума.
Освен личните покани, които са подписани от кмета на общината, форумът се
обявява и в местните медии, в сайта на общината, с плакати и съобщения
на обществени места. Прозрачността и представителността са важни
характеристики на обществения форум и за тях трябва да се поработи.
Кога?

Подготовката на форума трябва да приключи до
средата на май.
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4. Форум-сесиите
След като е извършена предварителната подготовка, време е да започне и
самият форум. Опитът досега показва, че много добри резултати се получават
при форуми с 5 до 7 сесии.
Оптималният формат за конкретната тема “Инвестиционни приоритети на
общината” е три форум-сесии, които да дадат възможност за структурирана и
задълбочена дискусия и достигане с консенсус до разумни, реалистични
решения.
Кога?

Процесът трябва да започне през май/юни на предходната година и да продължи

до януари/февруари, като завърши преди сесията на ОбС за обсъждане и приемане на
годишния общински бюджет.

По този начин гражданите се въвличат в цялостния процес, а общинската
администрация има достатъчно време да даде подробна информация по
обсъжданите приоритети. Друго предимство е, че процесът се свързва логично
с разработването на цялостния проекто-бюджет и последната форум–сесия
представлява общественото му обсъждане, изисквано по закон.
Тъй като приоритетите и бюджетът не бива да се разглеждат поотделно,
форумът дава възможност за обществена дискусия и формулиране на
препоръки и към цялостния бюджет. Това би било полезно за общините,
които в голямата си част признават, че обществените обсъждания на бюджета
преминават формално, без особен ентусиазъм и смислени предложения.
Общините, провеждащи форуми за обсъждане на общинския бюджет се
радват на активно гражданско участие, създаване на партньорства в
общността и разбиране за мащаба на общинските приходи и разходи.
Първата сесия на обществения форум цели да запознае гражданите с
предложението на общинската администрация за приоритети през
следващата година.
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Като начало се представя Общинския план за развитие, за да стане ясно,
че годишните приоритети се извеждат именно от него. Това е и добра
възможност да се потвърди дългосрочната програма на общината, и ако се
наложи - да се актуализира по предложение на форума. На базата на ОПР се
представя проектът за инвестиционна програма на общината и се подлага на
коментари, въпроси и дискусия. Представят се и преходните проекти от
предходни години. Първата сесия приключва с предложения за актуализиране
на ОПР и коментари по изведените приоритети. В резултат може да бъдат
предложени както други приоритети, така и пренареждане по важност
според вижданията на общността.
Кога?

Първата сесия трябва да се проведе в края на
май – началото на юни.

Втора форум – сесия представя приходна част на бюджета и примерна
инвестиционна

програма.

За

да

могат

да

коментират

разходите

и

инвестиционната програма, гражданите трябва да се запознаят с мащаба и
източниците на средства за тяхната реализация. Затова във втората сесия е добре
да се представи проекта за приходна част на общинския бюджет за
следващата година. Това „дисциплинира” участниците и техните предложения
стават по-реалистични и с фокус към обществената значимост на даден проект
или обект. Знаейки, че за да поискат повече, те самите трябва да платят повече
под формата на данъци и такси, те са много по-умерени и разумни в
препоръките си към местната власт. След като се запознаят с приходите,
стартира дискусия по инвестиционната програма, коригирана на базата на
предложенията от първата сесия. Отново се преглеждат приоритетите, като се
вземат предвид ограниченията и възможностите, предоставени от националната
макрорамка. В резултат на дискусията гражданите могат да дадат препоръки
към разходната част на проекто-бюджета и да приемат списък на
инвестиционните приоритети, подредени по важност.
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Кога?

Реалистично тази сесия трябва да се проведе
през октомври/ноември.

Третата форум – сесия дава възможност за окончателно обсъждане и
приемане на бюджета и инвестиционната програма на общината. На нея се
представя цялостния бюджет и се подлага на обсъждане. Това е проектът,
който ще бъде внесен за гласуване в ОбС. Тази сесия е фактически
официалното, формулирано в Закона за общинските бюджети обществено
обсъждане на проекто-бюджета.
Работните маси, които всъщност представляват всички обществени
групи (заинтересовани страни) в общината, могат да дадат своето мнение по
цялостната финансово-инвестиционна програма на общината за съответната
година. За извървелите целия процес вече няма неясни параграфи и
формулировки и те лесно могат да постигнат консенсус. А за общинската
администрация

най-големият

плюс

е

прозрачността,

която

води

до

повишаване на разбирането и доверието.
Резултатът от третата сесия е проектобюджет, получил съгласието на
всички заинтересовани страни в общността. Общината се ангажира да
изпълни препоръките на форума в рамките на възможностите си и в същото
време, е подготвила силни аргументи, които да представи на общинските
съветници.
Кога?

За да имат време общинските експерти да отразят
препоръките или някои промени, породени от
дискусията, третата сесия трябва да се проведе в
края на януари. Във всеки случай, срокът,
предвиден в закона, е недостатъчен!
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Какви са реалните резултати, които можем да очакваме от форума?



ОбА предоставя пълна информация и обяснения за инвестиционните
приоритети и бюджета като цяло;



Обществен консенсус относно приоритетите след изслушване аргументите
на различните групи;



Гражданите могат да дадат аргументирани препоръки по приходната и
разходната част на общинския бюджет;



Местната власт е готова да отрази форум-препоръките в рамките на
възможностите си;



Има разбиране за мащаба на приходите и разходите на общината;



Общинският

съвет

е

мотивиран

да

приеме

предложението

на

администрацията;


Формира

се

гражданска

култура

за

същността

на

бюджета,

инвестиционните приоритети и цялостния план за развитието на общината;


Повишава се доверието в местната власт;



Осигурена публичност и прозрачност.
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Примерен график на форума
Какво
1. Информационна и
образователна
кампания:
- какво е бюджет какво
е
инвестиционен
приоритет?
- какви са бюджетните
правомощия
на
общината; защо правим
годишна инвестиционна
програма?
- защо
да
участват
гражданите?
2. Първа форум – сесия:
Запознаване
на
гражданите с ОПР и
генериране
на
предложения
за
инвестиционни
приоритети
за
следващата година

3. Втора форум – сесия:
приходна
част
на
бюджета – макрорамка и
примерна инвестиционна
програма
/на
базата
на
предложенията
от
първата
сесия
и
макрорамката/

4. Трета форум – сесия:
Окончателно обсъждане
и приемане на бюджета и
инвестиционната
програма на общината

Кой
• ПР
• финансист и
специалист по
разработване на
проекти и
програми –
работен екип

Кога
Април

Май – юни
• Общинското
ръководство
• работен екип
• партньорска
организация
(НПО,
РСО,
Форум – център)
• външен
модератор

Материали
Брошура,
информация за
медиите,
семинар,
интернет – сайт
общината,
на
кутии, анкети,
горещ телефон

Резултати/
продукти
Брошура,
медийни
публикаци
и, семинар,
събрани
предложен
ия
от
гражданите

ОПР,
възможности за
финансиране,
предложения от
граждани,
проект
за
инвестиционна
програма

Генериран
и
предложен
ия
от
участницит
е
–
представит
ели
на
всички
заинтересо
вани
страни
Октомври
Проект
за Списък на
• Общинското
–ноември
приходна част на инвестицио
ръководство
бюджета,
нните
• работен екип
бюджетна рамка, приоритети
• партньорска
,
инвестиционни
организация
подредени
приоритети
• външен
от
модератор
участницит
е
по
важност;
преходни
проекти
Януари - Проектобюджет Проектобю
• Общинското
февруари
джет,
ръководство
получил
• работен екип
съгласието
партньорска
на всички
организация
заинтересо
• външен
вани
модератор
страни
в
общността
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2.7. Участието на гражданите – начало или край на
процеса
Ще отговорим на този въпрос с една мисъл на американския
общественик Артър Пейдж “Всяко нещо в демократичното общество започва
с разрешението на обществеността и съществува с нейно одобрение.”. Така
той определя преди повече от век ролята на гражданите в управлението на
обществените процеси. Тази мисъл кореспондира максимално с усилията на
българските общини да превърнат гражданите от ползватели на услугите,
които те им предлагат всеки ден – в активни партньори в управлението.
Развитието на демокрацията и в частност на местната демокрация, е
един непрекъснат процес, който се измерва главно чрез степента на участие
на отделния човек в процеса на устройство и управление на общността, в която
живее.
За да участват активно в диалог с местната власт и в процеса на вземане
на решение гражданите могат да имат различни мотиви:
•

ако са убедени, че става дума за интересуващи ги въпроси и ако
вярват, че тяхната намеса ще бъде действително ефикасна;

•

участието може да се възприема и като средство на индивидите за
постигане на техните цели – т.е. те ще подкрепят определена дейност,
ако даден въпрос ги интересува достатъчно и ако преценят, че си заслужава
усилието да направят това.

•

активността може да бъде и израз на загрижеността за общността,
част от която е и отделният гражданин.
Независимо от това какви са мотивите, които стоят в основата на

желанието на всеки от нас да участва в обществения живот, диалогът и
партньорството с тях са изключително важни за всяка община, ако тя
иска дейността й да получи подкрепата им. Органите на местната власт,
функциониращи в една демократична държава, трябва постоянно да
утвърждават властта си посредством прозрачно и отговорно управление.
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Както беше споменато в началото, за да участват гражданите те трябва
имат пряка полза от това и да вярват, че с тяхна помощ нещо ще се промени.
Но дори още преди тези мотиви да бъдат налице, съществува една
изключително важна предпоставка за създаване на диалог и участие на
гражданите – те да бъдат информирани за своите права и отговорности и
да са наясно с процесите, които се развиват в тяхната община.
Ако гражданите се нуждаят от съответната информация, за да участват
ефективно в процеса на вземане на решения, то те трябва да бъдат
възприемани същевременно и като източник на необходима информация
за местните изборни представители. Способността на местните власти да
водят диалог със своите съграждани е важен елемент на доброто управление
на общинските дела.
По-силните връзки с гражданите ги насърчават да изразходват време и
усилия за обществени дейности, което обаче, ги прави информирани за
плановете за развитие на общината и ги кара да изразяват своите мнения и да
дават принос към определянето на приоритетите.
Още едно важно условие гражданите да участват е да са уверени, че
техният глас се чува и най-вече, че мнението им се зачита. Като дава
възможност на всички заинтересовани страни да допринасят в изграждането на
политики, общината увеличава шанса си за по-силна доброволна подкрепа към
тези политики.

Едно нещо е сигурно – ангажирането на
гражданите в процесите на определяне на
приоритетите за развитието на общината
изискват определени ресурси – време, умения и
финансиране. Но влагането на тези ресурси
определено си струва, защото така общината
печели огромен ресурс от нови идеи и
предложения,
при
това
подкрепени
от
обществените доверие и подкрепа за тяхното
реализиране.
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3. Основни понятия
1.

Форум- подход за въвличане на различни обществени групи във
вземането на важни за общността решения. Терминът форум идва от
Древен Рим и означава- голям площад, пазарище. Първият форум е бил т.
нар. Forum Romanum в падината между хълмовете Капитолий, Палатин и
Целий. Около площада били построени най-важните храмовете и
обществени сгради;

2.

Инвестиция-

произлиза от латинското „investire”-

вложение.

Значението на термина е- начинание, проект, фирма, в която се
инвестират пари с цел да се добие печалба; вложение на време, енергия,
пари или усилия в дейност, проект, обект или начинание, от което
очакваме полза (Encarta Dictionary);
3.

Децентрализация- процес на прехвърляне на правомощия и ресурси за
тяхното упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публичното
управление. Пълни права и отговорности за предоставяне на дадена
услуга и за нейното финансиране може да получи само относително
независима и самоуправляваща се публична институция;

4.

Административна

децентрализация-

при

административната

децентрализация по-високото равнище на териториално управление
прехвърля два вида права и отговорности към по ниските нива на
управление;
5.

Финансова децентрализация- тази форма на децентрализация се
характеризира с предоставяне на ресурси, прехвърляне на източници на
ресурси, на права за определяне на техния размер, начин на използване и
на отговорности за финансиране на обществени услуги;

6.

Делегиране- по-ниска степен на прехвърляне на правомощия от една
власт на друга, при което по-високото равнище на териториално
управление предоставя на по-ниското равнище част от необходимите
правомощия за осъществяване на определени услуги;
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7.

Приоритет- В английския речник Thesaurus откриваме, че това е
”правото или необходимостта да се обърне внимание на нещо преди друго
или да бъде третирано то, като по-важно от останалите”. В други речници
това е „относителната значимост на нещо; нещо, което заема по-висока
позиция поради своята важност или спешност”, а според Голямата
руската енциклопедия означава “порядъкът на изпълнение на определени
действия с оглед получаване на конкретен резултат”.

8.

Местно икономическо развитие (МИР)- процес, в рамките на който
партньорите от публичния, неправителствения и бизнес- сектор работят
заедно за създаване на по-добри условия за икономически растеж и
заетост. Крайната цел е подобряване качеството на живот.

9.

Местна общност- според Закона за общинските бюджети легалната
дефиниция на понятието е "местна общност" – това са гражданите и
юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или
ползват услуги на територията на общината;

10.

Гражданското общество- онази форма на обществото, в която частният
интерес и личната сфера на човека са основата на системата от
отношения. Социални регулатори в гражданското общество са правото и
моралът, като важна роля играе моралът. Заедно с държавните
институции в свободното гражданско общество действат освободени от
държавна опека организации на гражданите, изразяващи техните
интереси. В широк смисъл под гражданско общество се разбира
самоосъзнатостта и самоинициативата на гражданите на националната
държава, която в тяхно име регламентира дейността на националния
бизнес;

11.

Неправителствена организация (НПО)- всяка частна, независима от
държавното

управление

институция,

която

развива

някакъв

вид

обществена дейност без стопанска цел и се финансира от източници,
несвързани

с

правителството.

Дейностите

на

неправителствените

организации са обширни: опазване на околната среда, защита на
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общностни или браншови интереси, взаимопомощ, помощ за уязвими
групи, лобизъм и много други.
12.

Публично-частно партньорство (ПЧП)- в широкия смисъл на думата, е
всяка форма на партньорство между публичния сектор и частния сектор за
целите на осигуряването на проект или услуга, обикновено предоставяни
от публичния сектор. В тесния смисъл на думата ПЧП (концесия), е
партньорство между публичния и частния сектор за целите на
осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се
използва частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния
сектор при поемане на основния риск от изграждането, управлението и
поддържането на обекта от частния сектор;

13.

Структури на гражданското общество- условно могат да бъдат
разделени в две под категории:
•

социално-икономически партньори (представителните организации на
работодателите

на

национално

равнище

и

представителните

организации на работниците и служителите на национално равнище);
•

неправителствени

организации

(екологични,

благотворителни,

потребителски, правозащитни, културни, образователни и други).
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Приложение №1

МЕТОДИКА
за приоритизиране на инвестиционните проекти
1. Записват се всички постъпили предложения, без на този етап да се дискутират
(„мозъчна атака”).
2. Провежда се дискусия с цел да се идентифицират предложенията, които ще
отпаднат от по-нататъшно обсъждане. Това могат да бъдат предложения:
a. За които стане ясно (след евентуална експертна намеса), че не представляват
обект на общинската инвестиционна политика;
b. Които бъдат преценени от форума като изискващи значителен финансов
ресурс без осигурен източник и съответно като неоправдани на настоящия етап
c. За които има съгласие на форума (включително и от работната маса, дала
съответната идея), че на този етап не представляват приоритет за общността;
d. други...
3. Определя се броя на предложенията, които ще бъдат приоритизирани (N = т.1
– т.2)
4. Всяка маса получава два цвята точки както следва:
a. Точки за обозначаване на предложения, преценени от съответната работна
маса като „много важни”. Броят на тези точки се определя като (N / 5) със
закръгление „нагоре”.
b. Точки за обозначаване на предложения, преценени от съответната работна
маса като „важни”. Броят на тези точки се определя като (N / 3) със
закръгление „надолу”.
5. Провежда се дискусия по работни маси за разпределение на точките. Дадена
работна маса може да постави на едно предложение само по една точка. В
същото време на флипчарт се записват предложенията, които ще бъдат
приоритизирани.
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6. Работните маси поставят точките си на флипчарта. Предложенията се оценяват
по формулата
Si = 5 * n1,i + 3 * n2,i
където i е номера на поредното предложение (от 1 до N), n1,i е броят на “много
важните” точки, а n2,i е броят на “много важните” точки за него.
7. Предложенията се подреждат по низходящ ред на получените оценки Si.
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` Приложение №2

НАРЕДБА
за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински
дълг в Община Велико Търново
Чл. 1 Настоящата наредба урежда реда и условията за провеждане на
обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико
Търново.
Чл. 2 Обществено обсъждане се провежда при поемане на дългосрочен
дълг от общината.
Чл. 3 Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира
чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната
общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта –
предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и
мястото и датата на провеждане на обсъждането.
Чл. 4 Поканата се публикува в един местен или регионален вестник,
обявява се по Общинско кабелно радио – Велико Търново и се поставя в
Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на
Общината и в сградите на всички кметства и кметски наместничества, като
датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди
разглеждането на предложението от Общинския съвет.
Чл. 5 Обсъждането се провежда на определената дата в Голямата зала на
Община Велико Търново при следния дневен ред:
- представяне на проекта(ите), които ще бъдат финансирани чрез
дългосрочен дълг;
- обсъждане с присъстващите граждани и юридически лица;
- избор на трима представители на местната общност от присъстващите
на обсъждането граждани и юридически лица;
- съставяне на протокол и преподписване на протокола от тримата
представители на местната общност, подкрепящи проекта(ите).
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Чл. 6 Всички граждани и юридически лица присъствали на обсъждането,
които не подкрепят проекта(ите) или част(и) от него/тях могат в 3-дневен срок
от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания или протест до
Кмета на Общината.
Чл. 7 Всички граждани и юридически лица не присъствали на
обсъждането могат в срока по чл. 6 да внесат предложения до Кмета на
Общината, касаещи проекта(ите), за реализацията на които ще се поема
дългосрочен дълг.
Чл. 8 В тридневен срок Кметът на Общината е длъжен да отговори
писмено на постъпилите запитвания по чл. 6.
Чл. 9 След изтичане на срока по чл. 6, Кметът на Общината изготвя
докладна записка до Общинския съвет за всички постъпили запитвания,
предложения и протести и я представя на първото заседание на Общинския
съвет.
Чл. 10 При внасяне на предложението за поемане на дългосрочен дълг за
обсъждане

на

заседание

на

Общинския

съвет,

неразделна

част

от

предложението е протокола по чл. 5.
Чл. 11 При взимане на решение за поемане на дългосрочен общински
дълг Общинският съвет взима под внимание докладната записка по чл. 9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Наредбата се приема на основание чл. 10 и 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 15
от Закона за общинския дълг и влиза в сила 7 (седем) дни след оповестяването
й по приетия от Общински съвет начин.
§ 2 Наредбата е приета с решение № 716/24.11.2005 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
/инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/
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Приложение №3

СПИСЪК
на форум – центровете и организациите с опит в провеждането на
обществени форуми:
1. Сдружение „Болкан Асист”,
balkanassist@balkanassist.bg, www.balkanassist.bg
2. Фондация за реформа в местното
самоуправление, flgr@flgr.bg, www.flgr.bg
3. Агенция А.С.А. office@asa.bg; www.asa.bg
4. ИндустриКонсулт, vradoynovski@ic-bg.com
5. Бизнес – Център, Свищов,
petrov@svishtov.org; www.svishtov.org
6. ЦУРОТ, Тетевен, curot@teteven.bg;
7. РАО „Тракия”, Стара Загора,
ramt@ram-trakia.org; www.ram-trakia.org
8. Център на НПО, Търговище,
clubngo@clubngo.org; www.clubngo.org
9. Национален алианс за работа с доброволци,
Пловдив, nava@evrocom.net; www.nava-bg.org
10. Дружество „Знание”, Ловеч,
dr-z@mbox.digsys.bg
11. Сдружение „Горна Оряховицa 2000”,
Горна Оряховица, go.2000@abv.bg;
www.go2000.hit.bg
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Приложение №4

ПРИМЕРЕН ФОРМАТ
на работен план за провеждане на
Обществен форум
№

Дейност

Необходими ресурси

Месец
1

2

3

Отговорник

4

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Приложение №4

РЕД
за провеждането на обществения форум
Ден:
Час:
Място:
В зависимост от възможностите на залата масите и столовете са
подредени нетрадиционно (кръг, полукръг, правоъгълник, квадрат, П-образно).
С настолни табели са определени местата на членовете на работните
маси, медиатора, основния докладчик (Кмета), секретариата и гражданите.
На подходящо място е експониран надпис “ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНАТА” (върху картон, върху
плат (транспарант) или проектиран върху екрана за мултимедията).
Залата е озвучена в зависимост и в съответствие с техническите
възможности (с микрофон, на всяка маса или с два персонални стационарни
микрофона- за водещия (Модератор) и за изказващите се, или комбинация от
стационарни и безжични микрофони).
Залата е осветена в зависимост и в съответствие с техническите
възможности (плоско стандартно осветление или стандартно осветление с
постоянен акцент или осветление с променящи се акценти). Осветлението с
променящи се акценти е задължително при пряко предаване или при запис от
кабелен TV-оператор.
Залата е отоплена до нормалната за сезона стайна температура.
В залата, пред нея и в оборудвано помещение до нея са създадени
условия за работа на секретариата на обществения форум, както следва:
Секретариат, фронт офис 1- Бюро за регистрация
(Трима служители пред залата)
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- регистрират участниците по списък за участие
(образец);
- попълват баджове;
- раздават предварително подготвените материали;
- събират анкетните карти за обратна връзка след
приключването на обществения форум.
Секретариат, фронт офис 2- Комуникация в залата
(Четири служители в залата)
- водят подробен протокол от дискусията;
- приемат и предават на медиатора писмени заявки за
участие в дискусията, писменни въпроси, мнения и
предложения;
- оперират

с

аудио-визуалната

техника

и

мултимедията;
- осъществяват кореспонденция между модератора и
Бек- офиса.
Секретариат, бек-офис 1- Комуникация извън залата
Бек-офиса е задължителен при при пряко предаване
или при запис от кабелен TV-оператор.
(Трима служители в оборудвано до залата помещение
- обслужват гореща телефонна линия, e-mail, форум,
чатрум, Skype и др.);
- водят

подробен

въпросите,

протокол,

мнениията,

за

предложенията,

критичните

бележки

получени по електронен път;
- раздават предварително подготвените материали;
- събират анкетните карти за обратна връзка след
приключването на обществения форум.
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Общесвения форум се открива със звуков сигнал.
Модератор (време до 10 мин.):
-

Представя се;

- Представя целите и задачите на обществения
форум;
- Представя извършената предварителна работа от
работните маси;
- Представя участниците в работните маси и техните
ръководители;
- Представя

технологията

за

провеждането

на

обществения форум;
- Предоставя думата на Кмета на общината за
встъпителна

презентация

на

инвестиционите

на

инвестиционите

намерения на общината.
Кмет (време до 15 мин.):
- Представя

информацията

намерения на общината през 2009 г.;
Ръководители на работни маси (време до 3 мин.):
- Представят протоколите от проведените заседания
на работните маси;

Модератор (време до 30 мин.):
- Води дискусията;
Кмет (време до 10 мин.):
- Отговори на поставени въпроси;
- Обобщение;
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- Заключение;
Модератор (време до 5 мин.):
- Закриване на обществения форум;
- Обявяване на темата, деня, часа и мястото за
провеждане на следващия обществен форум.

78

Приложение № 5

ПЛАН
за подготовката на обществените форуми по
инвестиционните намерения на Община ............................................
1. Да се определят съставите на работните маси примерно:
/Препоръчителна схема- от 5 до 11 члена на работна маса/:
1.1.

Работна маса „образование ”:
Ръководител:

Директор, началник отдел от Общинска

администрация
Членове:

- Председател на постоянна комисия към

Общински съвет;
- Директори на общински училища и детски градини;
- Представители на Училищни настоятелства и
неправителствени организации.
1.2.

Работна маса „Здравеопазване и социални грижи ”:
Ръководител:

Директор, началник отдел, специалист от

Общинска администрация
Членове:

- Председател на постоянна комисия към
Общински съвет;
- Представители на здравни и социални заведения;
- Представители на неправителствени
организации.

1.3

Работна маса „Култура и религия ”:
Ръководител:

Директор, началник отдел, специалист от

Общинска администрация
Членове:

- Председател на постоянна комисия към
Общински съвет;
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- Председатели /секретари/ на читалищни
настоятелства;
- Директор на исторически музей;
- Уважавани деятели на културата;
- Ръководители или членове на настоятелства на
религиозните общности;
- Представители на неправителствени
организации.
1.4.

Работна маса „Териториално и селищно устройство”:
Ръководител:

Директор, началник отдел от Общинска

администрация
Членове:

- Главен архитект;
- Председател на постоянна комисия към Общински
съвет;
- Ръководители на строителни фирми;
- Представител на Съюза на пенсионерите;
- Представител на Съюза на инвалидите;
- Представители на по-големи кметства в общината;
- Представители на неправителствени организации.

1.5.

Работна маса „Младежки дейности, спорт и туризъм”:
Ръководител:
Членове:

Специалист от Общинска администрация

- Председател /член/ на постоянна комисия към
Общински съвет;
- Ръководител на Младежки дом;
- Уважавани спортни деятели, треньори, специалисти и
учители по физическо възпитание;
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- Председател /секретар/ на Местната комисия за
борба с

противообществените прояви на

малолетните и непълнолетните;
- Представител на Детска педагогическа стая;
- Представители на неправителствени организации.
1.6.

Работна маса „Стопански дейности и партньорства с бизнеса”:
Ръководител:

Начални отдел, специалист от Общинска

администрация
Членове:

- Председател /член/ на постоянна комисия към
Общински съвет;
- Ръководители на общински фирми и фирми с
общинско
участие;
- Ръководители на структуроопределящи фирми;
- Представители на Земеделски кооперации и
арендатори;
- Представители на неправителствени организации.

1.7.

Работна маса „Опазване на околната среда”:
Ръководител:
Членове:

Специалист от Общинска администрация
- Председател /член/ на постоянна комисия към
Общински съвет;

- Представители РИОСВ и РИОКОЗ;
- Представители на неправителствени организации.

1.8.

Работна маса „Медии”:
Ръководител:
Членове:

PR, специалист от Общинска администрация
- Представители местни и регионални медии;
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- Представители на неправителствени
организации.
2. Да се проведат информационна среща с ръководителите на
работните маси
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
Модератор
3. Да се проведе обща информационна среща с участниците в
работните маси
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
Модератор
4. Да се подготви, да се размножи и да се представи на членовете на
работните маси Информация за инвестиционните намерения на
Общината през 2009 г.
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
5. Да се подготвят медия-папка с материали за целите, конкретните
задачи,

организацията

и

технологията

на

провеждането

на

предстоящите обществени форуми
Срок:
Отговорник: Модератор
6. Да се проведе встъпителна пресконференция
Срок:
Отговорник: Модератор
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7. Да се проучат възможностите за директно излъчване на заседанията
на Обществените форуми по местната радио и телевизионна кабелна
мрежа
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
8. Да се проведат първите заседания на работните маси. Да се утвърди
график за следващите заседания (общо 3 бр.) до края на месец
ноември.
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
9. Да се подготвят и да се експонират афиши за предстоящите
обществени форуми.
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
Модератор
10. Да се подготвят баджове за участниците в работните маси.
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
11. Да се подготвят идентификационни настолни табели за работните
маси в залата за провеждането на форумите за Кмета на Общината,
за водещия модератор и за секретариата
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
12. Да се определи и да се оборудва зала за провеждането на
обществените форуми /да се потърси нестандартно и по-атрактивно
решение/
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
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13. Ръководителите на работните маси и Модератора да предложат на
Кмета на Общината, за утвърждаване на Ред за провеждането на
обществените форуми.
Срок:
Отговорник: Ръководители на
работните маси
Модератор
14. Да се изработи формуляр за Протокол от заседанието/ заседанията
на Работните маси.
Срок:
Отговорник: Модератор
15. Да се определи поименно екипа на секретариата и да се проведе
информационна среща за задълженията му.
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
Модератор
16. Да се организират кафе-паузи по време на обществените форуми
Срок: по график
Отговорник: Зам.-кмет
17. Да се обобщят резултатите от обществените форуми и да се подготви
предложение до Общинския съвет
Срок:
Отговорник: Зам.-кмет
Модератор
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Приложение №6

ПРИМЕРНИ РЕГЛАМЕНТИ
на местните власти за организиране и провеждане на
Обществени форуми за обсъждане и приемане на
инвестиционни приоритети

Като форма за активизиране на участието на гражданите във
формирането на местни политики Общественият форум последователно се
утвърждава в практиката на българските общини. През последните няколко
години в част от общините се формира, утвърди се и се популяризира
значителен

положителен

опит

по

подготовката

и

провеждането

на

Обществените форуми.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
Съвета по децентрализация в управлението към Министерски съвет успешно
свързаха

добрите

практики

в

това

направление

с

процесите

на

децентрализация и прилагане на принципа на субсидиарността и прозрачното
формиране на местните политики.
По поръчка на МРРБ два пъти /през 2007 и 2008 г./ бяха организирани и
проведени Обществени форуми за инвестиционните приоритети в няколко
пилотни общини, беше обобщен положителния опит, изработено беше
Практическо помагало за общинари и граждани и бяха направени обобщени
изводи за същността и съдържанието на Обществените форуми, за целите и
очакваните резултати, както и за начините, формите и реда за провеждането на
обществените форум-сесии.
В изпълнение на поръчката на МРРБ по договор № 209/ 18.09.08 г. бяха
изработени и настоящите примерни регламенти на местните власти относно
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Организацията и провеждането на Обществени форуми по значими за
местната общност проблеми.
Тези регламенти са формулирани на база на обобщения досегашен опит.
Целта на Регламентите да се представят същността, подготовката и
провеждането на Обществения форум под формата на общопризнати и
приемливи за голяма част от Общините и гражданите правила.
Представените

тук

Регламенти

имат

примерен

(препоръчителен

характер). Те могат да се използват от органите на местното самоуправление и
местната администрация като помагало при подготовката и провеждането на
Обществения форум
1. Общественият форум е форма за широко обществено обсъждане на
важни за общността въпроси и формулиране на консенсусни становища
и предложения до органите за местно самоуправление и местна
администрация;
2. Обществения форум представлява структурирано публично обсъждане
на значими за местната общност проблеми, което включва следните
елементи:
2.1.

Проучване и подреждане на реалните потребности и определяне на
темата на Обществения форум.

2.2.

Сформиране на работни маси и провеждането на заседания на
работните маси.

2.3.

Организация и провеждане на форум-сесии:
- встъпителна форум-сесия;
- същинска форум-сесия /дискусия/;
- заключителна форум-сесия /приемане на заключителен документ
по темата/ Предложение до Общинския съвет.

3. Общественият форум изпълнява ролята на посредник между гражданите,
местния бизнес, НПО и медиите от една страна и Общинския съвет от
друга страна;
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4. Общественият форум приема с консенсус становища, които имат
препоръчителен характер за Общинския съвет и Кмета на Общината.
5. Обществените форуми имат широко демократичен характер, който се
проявява:
5.1.

В подготовката и конституирането на Обществения форум:
5.1.1.

Обществения форум не е институционализиран и не е

задължителен /с изключение на предвиденото от ЗОБ публично
обсъждане на Общинския бюджет/;
5.1.2.

Инициативата

за

подготовката

и

провеждането

на

Обществения форум не е институционално ограничена. Тя може да
произтича и да бъде огласена:


от група от граждани;



от група от НПО;



от група от представители на бизнеса;



от група представители на медиите;



от група Общински съветници (със специално решение);



от Кмета на Общината;



от група Общини;



от Регионални сдружения на Общините;



от други групи.

5.1.3 Инициаторът за провеждането на конкретния Обществен
форум представя аргументи за значимостта на темата за местната
общност и за необходимостта от нейното публично обсъждане;
5.1.4. Инициаторът определя броя и тематичната определеност
(наименованието) на работните маси;
5.1.5 Инициаторът изпраща поканителни писма за участието в
Заседанията на работните маси;
5.1.6. Инициаторът разработва подробен План за подготовката и
провеждането на конкретния Обществен форум;
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5.1.7. Инициаторът организира PR-кампания за предстоящия
Обществен форум;
5.1.8. Когато инициаторът е Общинският съвет, той приема
конкретно решение или утвърждава Наредба за организацията и
провеждането на обществения форум. Актът на Общинския съвет
задължително трябва да съдържа основната тема на форума, броя и
наименованията на работните маси, дните, часовете и местата за
провеждането на заседанията на работните маси и на заседанията
на Обществения форум (форум-сесиите), както и имената на
членовете на екипа, на модератора и на помощник модератора.
5.2.

В провеждането на публичното обсъждане демократичния характер на
Обществения форум се проявява:
5.2.1. в нерегламентирания брой на участниците в работните маси;
5.2.2. във възможността всички участници в работните маси да
разполагат в всички документи по темата на Обществения
форум;
5.2.3. във възможността всички участници в работните маси да
направят конкретни предложения;
5.2.4. във възможността да се аргументират и да се отстояват
варианти за консенсусна позиция на Обществения форум;
5.2.5. в равнопоставеността на всички участници в дискусията;
5.2.6. във филтъра на консенсуса, чрез които се изключват
предложения, неполучаващи достатъчно обществена подкрепа;
5.2.7. в характера на Заключителния документ на Обществения
форум, която има препоръчителен характер, като предложение
по темата до Общинския съвет.

6. Кметът на Общината оказва необходимата организационно-техническа,
материално-техническа, методическа и логистична подкрепа на екипа за
подготовката и провеждането на обществения форум.

88

7. Кметът на Общината осигурява за членовете на работните маси
необходимата предварителна информация по основния проблем:
доклади,

справки,

анализи,

прогнози,

планове,

нормативни

и

поднормативни актова, конкретни решения по основния проблем и
други.
8. Кметът на Общината подготвя встъпителна презентация по основната
тема на Обществения форум;
9. Кметът на Общината определя поименно специалистите от общинската
администрация, които ще участват в дейността на работните маси;
10. Разходите по организацията и провеждането на Обществения форум, в
това число и за он-лайн излъчване по местните и регионалните
електронни медии, са за сметка на Общината.
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