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1. Мисия на отделните участници в процеса на 
сътрудничество 

1.1. Общинска администрация 

Според общинската администрация на Столична община 
взаимодействието между общинската администрация и гражданското общество 
е регламентирано. Общинската администрация отчита взаимодействието със 
СГо като добро и …… 

Тук трябва да се отчете ролята на 5-те консултативни съвета. 

Взаимодействието с гражданския сектор на администрацията на СО 
се пречупва през работата на съответната административна структура със 
съответната ресорна Комисия към СОС.   

На въпроса „Кои други звена от общинската администрация са 
включени във взаимодействието с граждански организации?” даваният отговор 
е: 

Комисиите,  отговарящи за образование, европейски програми и проекти, социални 
дейности, екология, култура, спорт  

 Като много положително развитие по отношение на 
взаимодействието със структурите на СГО се възприема създадената  през  
мандата 2003-2007 „Комисия по евроинтеграция и връзки с гражданското 
общество”. Нейното функциониране, се описва като мотивиращо за развитие 
на регламентация на взаимодействието със СГО.  Очаква се  през 2009 г. към нея 
да бъде създадена програма за финансиране на проекти с европейска 
насоченост  и за развитие на гражданското общество1.. 

Според участниците в изследването всяко едно направление от 
администрацията работи с гражданските организации. Известна застраховка 
интервюираните правят като казват  

…..  или поне действията на нашия отдел/дирекция се съгласуват с тях. 

Обикновено служителите в администрацията на Столична община 
познават добре работата на своите отдели със НПО, по-рядко на дирекциите,  в 
които се намират отделите и по-скоро като изключение работата и на другите 
структурни звена. Изключенията се основават най-често на съвместна работа 
по проекти, включващи повече от едно структурно звено. 

 

По отношение осъзнаването на мисията на често интервюираните 
правят препоръка, че е необходимо да се повишава капацитета за работа със 
СГО.  

                                                 
1 Проучването е правено октомври-декември 2008 г.  
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Администрацията на Столична община вижда своята мисия за 
взаимодействие със структурите на гражданското общество в процеса на 
планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на действия/мерки/политики 
през работата на администрацията с местната власт: кмета и СОС. 

1.2. Районни кметове 

При районните кметове, поради техния особен статут, не винаги се 
прави разлика между взаимодействие с гражданския сектор и работа с 
гражданите, както и между предоставяне услуги на гражданите и 
взаимодействие при осъществяване на инициативи с публични средства и/или 
формулиране на политики и мерки за развитие.  Широк е диапазонът на 
разбирането за взаимодействие. От: 

Сложили сме табла и монитор с информация за гражданите, какво повече да се 
направи, не можем да се затрупаме с повече табла. 

Имаме и интернет страница, където се публикува информация за работата на 
общината и която позволява кореспонденция с гражданите. 

До:  

 За общинската администрация взаимодействието с гражданското общество е 
ежедневие. То не се осъществява само в рамките на съществуващото законодателство. 

 За по-активното включване на гражданите от района в общинската работа беше 
създадено през месец юли 2008г. гражданско сдружение (името на района) … София. 
Неговата цел е да включи в процеса на работа не само гражданите, но и работещите 
(напр. строителни фирми и т.н.), които биха могли да помогнат при изграждането 
на детски площадки, спортни игрища и т.н. 

 

Взаимодействието между районните кметове и гражданското 
общество се извършва и регламентирано, и в неформални контакти.  Практика 
на общините е, когато има сериозен проблем за разрешаване, да се канят 
всички, които искат да вземат отношение по въпроса – граждани, граждански 
организации, правителствени организации, специалисти. Навсякъде 
гражданите и гражданските организации участват в обсъждането на 
устройствените планове. Общините работят във всяко едно направление с 
гражданските организации. Взаимодействието се осъществява чрез: 

 Организиране на обществени форуми; 
 Публикуване на информация в интернет; 
 Уведомяване чрез информационни табла; 
 Проектна дейност; 

Прави впечатление, желанието на районните кметове, които имат по-
голям общински опит, да взаимодействат със структури на ГО, вместо с 
гражданите поотделно.  
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„Взаимодействието с гражданските организации е по-лесно, отколкото 
това с гражданите поотделно” 

1.3. Общински съвет 

Общинските съветници на СОС разбират ролята си по отношение на 
гражданите и гражданските организации. Според тях  

Взаимодействието между местната власт (СОС) и гражданското общество е 
регламентирано в Правилника за работа на СОС, съгласно него на всички заседания на 

Комисиите гражданите имат право да присъстват.  

Интервюираните общински съветници  познават относително добре 
средата за работа с представители на гражданския сектор.  От представителите 
на всички партийни групи в СОС се отдава значение на приемствеността в 
работата на комисиите, а през тях и със структурите на гражданското общество.  

Има подписано споразумение между председателят на СОС и представителите на 
гражданските организации за сътрудничество. По време на мандата 2003-2007 е 
създадена „Комисия по евроинтеграция и връзки с гражданското общество”, която 

функционира и в момента. 

Общинските съветници не винаги правят разлика между работата с 
гражданите и работата със структури/организации на гражданското общество.  

Всяка Комисия може да регламентира в правилника си за работа възможностите за 
връзки на гражданите с нея (Комисията за околната среда).  

Като цяло взаимодействието на ОС с гражданските организации е 
добро, макар да не е структурирано, като тенденцията е то да се надгражда и 
засилва с течение на времето. 

Друга форма на взаимодействие са Обществените консултативни 
съвети и работните групи 

Оценката на общинските съветници е, че като цяло взаимодействието 
на ОС с гражданските организации е добро, макар да не е структурирано, като 
тенденцията е то да се надгражда и засилва с течение на времето.  

 

1.4. Граждански сектор 

Гражданските организации, работещи на територията на Столична 
община имат по-големи възможности, повече опит от организациите, 
развиващи своята дейност в другите общини в страната. Организациите, 
идентифицирани като взаимодействащи си със Столична община, в по-
голямата си част се оказват част от национални или международни мрежи от 
организации. Собствените мисии на организациите са в работа с деца и за деца 
(от закрила и борба с агресията, до подобряване благосъстоянието на децата), 
околна среда, качество на живот, хора в неравностойно положение и 
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подобряване на жизнената среда в София.  Малко са организациите, чиято 
мисия е свързана само със Столична община.  

По-голямата част от организациите участват в мрежи, като на някои от тях са 
учредители и съ-учредители и работят по големи национални и 
международни проекти. Това са организации с доказан капацитет за ранота по 
проекти. 

Осъществяването на малките квартални инициативи на граждани, 
обикновено не води до формирането на гражданска организация, но влияе в 
много голяма степен на формирането на инициативите на СО и има много 
голямо отражение върху живота на хората в кварталите.  

НПО, участвали в изследването, виждат своята мисия по отношение 
на взаимодействието с общинската администрация и местната власт, главно в 
сътрудничеството по отношение на изпълнението на проекти  или в исканията 
на организациите за партньорство, подкрепа и/или съ-финансиране. Почти 
всички организации се обръщат към  общинските власти  и администрация във 
връзка с разработването на бъдещи проекти, както и за партньорство и 
сътрудничество. Гражданските организации контактуват с общината и с цел 
получаване на конкретна информация - запознаване с различните стратегии и 
планове, приети или предстоящи. 

В процеса на изследването направи впечатление на екипа, че дори 
организации, известни с критичното си отношение към работата на 
администрацията на Столична община и местната власт, оценяват адекватното 
и равнопоставено отношение към резултатите на техните проучвания: 

Не ни съдействаха много, когато подготвяхме анализа за …….., но въпреки това го 
публикуваха без промени на сайта на общината.  

Трябва да се отбележи мнението на част от организациите, че: 

…Наблюдава се известна пасивност от столичната община, за сметка на общините 
от страната. Имаме известни притеснения  от йерархията и липсата на 

организираност в общинските администрации.  

Част от участващите в изследването организации, застъпват тезата, че 
в някои от случаите, отнасящи се до екологични проблеми има изместване на 
темата, заради защитаването на фирмени, а не на обществени интереси. 

В преобладаваща част от организациите се наблюдава известна 
неудовлетвореност по отношение на работата със Столична община, но рядко 
формулират своята мисия като защита на определена кауза и/или 
подобряване управлението на София.  
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2. Цели на отделните участници в процеса на 
сътрудничество 

2.1. Общинска администрация 

От гледна точка на общинската администрация основен акцент в 
процеса на сътрудничество и взаимодействие между общинската 
администрация и гражданските организации са образованието, европейските 
програми, социалните дейности, екологията и околната среда, културата и 
спорта. Основно целите на сътрудничеството администрацията вижда през 
реализацията на съвместни проекти.  

Част от администрацията вижда целта на сътрудничеството с 
гражданския сектор в осигуряването на достатъчно публичност и прозрачност 
по дейността на СО, дори „когато законът не го изисква.” 

 През финансирани, чрез гражданските организации проекти се 
прави оценка на политиките на общината и работата на администрацията, но 
няма подадена информация за устойчиво приложение на резултатите от 
анализите.  По отношение на целите на сътрудничеството администрацията 
вижда ролята на гражданското общество в:  

„Гражданското общество трябва да се активизира към нетърпимите неща, а за тази 
цел трябва да се изтъкват добрите практики. НПО трябва да помогне също за 

създаването на култура у гражданите и за промяна на манталитета. (чрез обучения, 
работа с гражданите и т.н.), което ще окаже косвено влияние върху едно бъдещо 

взаимодействие” 

 

2.2. Районни кметове 

За районните кметове сътрудничеството със СГО се изразява в 
търсене на подкрепа за решаване на ежедневни въпроси на района в сферата 
на образование, благоустройство, инфраструктури проблеми, социална 
политика, екология и околна среда, култура, спорт, както и битови 
проблеми и различни инциденти.  

Оценката на районните кметове е, че на ниво район по-голяма 
активност има в самите граждани, отколкото в неправителствения сектор или 
други структури на гражданското общество.  

 

2.3. Общински съвет 

Случаите, когато общинския съвет се обръща към гражданите и 
гражданските организации за сътрудничество навлизат в обичайната практика, 
но все още не са много на брой. Общинският съвет се е обръщал по различни 



 7 

казуси (туризъм, храната в детските кухни, градоустройствения план, 
транспорт, образование, здравеопазване и др.). 

Представителите на СОС имат повече идеи за подобряване на 
взаимодействието с гражданските организации, отколкото имат самите 
организации.  

Важността на това взаимодействие за различните партийни групи се 
изразява в определянето и на общински съветник за работа с гражданските 
организации. Вземането на такива решения е мотивирано от нарастващата 
роля на гражданския сектор.  

„Когато има подкрепа от гражданското общество, едно решение е по-
легитимно и по-популярно.  В България много трудно се променя модела на 
взаимодействие. Той вече не е вертикален, а е все повече хоризонтален и в днешно 
време СГО са фактор във взимането на решения.” 

Основните сфери на взаимодействие между общинския съвет и 
граждански организации са градоустройство, екология (паркове, озеленяване), 
образование, транспорт, спорт и отдих, работа с малцинства, култура, 
здравеопазване. Работата с жалбите на гражданите  е част от сферите на 
взаимодействие за част от общинските съветници. Участието на граждански 
организации по нормативната уредба е приоритет за малка част от участвалите 
в изследването, въпреки почти всички са посочили тази дейност като една 
много добра практика.  

Най-застъпени са проблеми в сферите, които са част от средата на 
обитаване, там хората са най-чувствителни..... 

В СОС има потенциал за разширяване на взаимодействието с 
гражданския сектор, но според общинските съветници, е необходимо повече 
инициативност от страна на гражданските организации и гражданите.  

2.4. Граждански сектор 

При определяне на целите си в процеса на сътрудничество със 
Столична община преобладаваща част от организациите посочват 
изпълнението на съвместни проекти и инициативи със СО.  Голяма част от тези 
проекти и инициативи служат за постигане на целите на организацията, и в 
известен смисъл, целите на организацията могат да съвпаднат с установяване 
на добро управление в полза на гражданите.  

Много малко от участвалите в изследването организации имат за 
специфична цел управлението в София, формулирането на цели за развитие 
на столицата или район, или квартал. Въпреки това, поради по-големия 
капацитет на столичните организации може да се каже, че целите им 
допринасят за постигане на по-добро развитие на столицата. В много голяма 
степен това е валидно за природозащитните организации, организациите 
работещи в сферата на образованието.  
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Участие на обществеността в процеса на взимане на решения по 
отношение на околната среда на национално, регионално и местно ниво. 

Подпомагане на природозащитните организации и на гражданите за 
достъп до информация за околната среда. 

Промяна на политики и проекти, които разрушават или увреждат 
околната среда и насърчаване на природоопазващи алтернативи.  

Ролята на гражданите и активността им в съвременното общество 
трябва да бъдат по-сериозни. 

Ролята на гражданите и ролята на Общинския съвет – да се действа 
съвместно за по-добро бъдеще 

 

Известни притеснения бяха изказани от йерархията и липсата на 
организираност в общинските администрации.  

В обобщен план заявката на отделните участници за тяхната визия в 
сътрудничеството за планиране и изпълнение на политики и инициативи, 
финансирани с публични средства, създава представата, че целта не е доброто 
управление, а изпълнението на общи проекти или в конкретни случаи 
решаването на проблеми. Този извод се отнася до всички страни в 
сътрудничеството. 

 

3. Организация на сътрудничеството 

3.1. Структуриране на партньорството 

По отношение структурирането на взаимодействието между 
общинската администрация, общинската власт и НПО няма споделено 
еднозначно становище на различните участници в процеса.  

Според общинската администрация  

„Инициативата на взаимодействие е двустранна и е поделена по равно 
между администрацията и гражданското общество. В зависимост от естеството на 
случаите инициатор е или общината, или гражданите.”  

Районните кметове напълно споделят мнението на администрацията, 
че наличната правна уредба, установената практика и натрупаният опит водят 
до едно добре структурирано партньорство. Според тях също: 

 „Инициативата на взаимодействие е колкото на общината, в такава 
степен и на гражданите .” 

Мнението на  общинските съветници е, че разработената идея от 2009 
г. към Комисията по европейски въпроси и връзки с гражданското общество да 
стартира програма за проекти с европейска тематика и за комуникация с 
гражданското общество ще стимулира взаимния интерес и по-голямата 
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активност и на администрацията, и на съветниците по-активно да търсят 
граждански организации за работа с общината. Общинските съветници като че 
в най-голяма степен са готови за по-структуриран диалог с гражданските 
организации.  

В най-голяма степен администрацията на СО и общинските 
съветници виждат нормативната уредба и функционирането на Обществените 
съвети към Кмета на СО като много добре структурирано партньорство. И само 
организациите, които участват в тези съвети виждат известна тяхна роля във 
взаимодействието със СО.  

Коренно се различава мнението на организациите от гражданския 
сектор и по отношение на инициативността. Според по-голямата част от 
запитаните, инициатор винаги са самите граждански организации,  малко по-
рядко инициативата е двустранна, а случаи, когато инициатор са общинските 
власти  или администрация почти няма.  

Съществува недоверие и от двете страни относно реалната защита и 
представителност на обществения интерес. В това отношение се изказват 
съмнения в политически пристрастия, поставяни над обществения интерес, в 
преследване на частни или икономически интереси или изпълнение на целите 
на донорите, а не на общността.  

 

3.2. Форми на сътрудничество 

Взаимодействието между общинската администрация и 
гражданските организации се осъществява по различни начини – работни 
групи; кръгли маси; обществени форуми; обществени обсъждания и 
консултации. Широко срещана практика, от страна на гражданските 
организации, е да се търси подкрепата на общината като институционален 
партньор или финансов донор, при реализацията на проекти, финансирани 
със средства от ЕС или други източници.  

Администрацията вижда основните форми на взаимодействие в: 

 Работа с НПО и браншовите организации; 
 Консултативни/Обществени съвети. 

 Проектна дейност. 
 Конкретни кампании във всички сфери. 
 Подпомагане (чрез отдаване на помещения например). 
 Съфинансиране. 

Част от администрацията вижда подходяща форма на 
сътрудничество в провеждането на обществени обсъждания – във връзка с 
плановите документи на общината. В тези случаи обществеността публично се 
информира за тяхното провеждане.  

Друга форма на сътрудничество е чрез включване на граждански 
организации в определени форми на работа на общинските комисии.   
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Като добра форма се оценяват и работата на съветите: 

 Консултативния съвет по образование към кмета на Столична 
община; 

 Консултативния съвет по въпросите на туризма при Столична 
община; 

 Обществен съвет по достъпност и интеграция на хора с 
увреждания към Столичния общински съвет; 

 Обществения съвет за реализация на общинска програма за 
развитие на ромската общност в София.; 

 Обществен съвет за безопасен Интернет; 
 Консултативен бизнес съвет към кмета на гр. София. 

За съжаление няма лесно достъпна информация за работата на тези 
консултативни и обществени съвети, а за част от тях не могат да бъдат 
намерени и правилата и процедурите за тяхната работа. Списъкът, представен 
по-горе няма претенцията да бъде изчерпателен. Това са съветите, които са 
представени от различните участници по време на изследването.  

Добра практика за по-структурирано сътрудничество е определянето 
в  някои от партийните групи на общински съветник, който е отговорен за 
връзките с неправителствени и граждански организации.  

Според районните кметове взаимодействието се осъществява по 
различни начини – обществени съвети, кръгли маси; обществени форуми по 
различни теми (саниране на сгради и енергийна ефективност); обществени 
обсъждания и консултации; различни партньорства.  

В община „Оборище” е предвидено да се изгради „Център за работа с 
граждани и неправителствени организации”, чиято основна цел е да бъде основното 
звено за взаимодействие и чрез него ще се осъществяват съвместните проекти и 
инициативи.  

В община „Възраждане” е създадено специално гише за работа и обслужване 
на гражданите.  

Взаимодействието между общинската администрация и 
гражданските организации става и чрез съвместни събития и проекти. 

Друга форма на взаимодействие са  работните групи по опредени 
проекти на Общината и/или граждански организации.  

Според представителите на гражданския сектор взаимодействието 
между гражданските организации и общинските власти е добро и се 
осъществява по различни начини – работни групи; кръгли маси; обществени 
форуми; обществени обсъждания и консултации.  

Като конкретни добри примери бяха посочени Обществен съвет за 
безопасен Интернет и Консултативен бизнес съвет към кмета на гр. София.  

По отношение на участието в тематични форуми, кръгли маси и 
конференции, част от анкетираните направиха сравнение между общинската и 
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държавната администрация, като по-добре бе определена работата с 
държавната администрация, което в определена степен се определя и  от по-
големия ресурс, с който разполага държавната администрация.  

Като друг начин на взаимодействие бе отбелязано, че всеки 
гражданин или организация могат да присъстват на заседанията на комисиите 
към СОС. 

Направена бе препоръка за увеличаване на капацитета както на 
общинските власти, така и на неправителствените организации  

Основните сфери на взаимодействие между общинската 
администрация и гражданските организации са разнообразни, по различни 
въпроси и в зависимост от това каква е експертизата на съответната 
организация.  

Посочени бяха примери за работа в областите образованието, 
екологията и околната среда, социалното подпомагане и закрилата на детето, 
културата, спорта, европейските програми и проекти, разработването и 
интегрирането на планове и стратегии, както и активното участие в 
обсъжданията и изготвянето на различни устройствени планове. 

3.3. Начини на взаимодействие при планиране и изпълнение на 
политики на местно ниво 

Независимо, че в голям процент от случаите става дума за 
изпълнение на проекти било на администрацията, било на НПО в Столична 
община в по-голяма степен от общините в страната се забелязва 
взаимодействие при планирането на политики за развитието на Столична 
община. От страна на общинската администрация бяха отбелязани следните 
програми:  

 Програма за качеството на въздуха;  
 Програма за бездомните кучета; 
 Разработване на стратегическа шумова карта  
 Изработване на стратегия на Столична община за 

икономическата миграция. 

При изпълнението на политики общинската администрация 
определя  взаимодействието с гражданските организации в сферата на  
образованието, социалните дейности, екологията и околната среда, 
културата и спорта.  

Проблем би могло да се окаже, че и при планирането на политики и 
при тяхното изпълнение в много голяма степен се залага на външно 
финансирани проекти, а не на механизмите, залегнали в различните 
нормативни актове на общината и на финансирането през тях.  

Районните кметове, поради спецификата на длъжността и нейните 
правомощия,  виждат взаимодействието с СГО главно в изпълнението на 
политики и дейности от компетентността на районните администрации. Най-
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често това става в сферите на благоустройството, екологията, културата и 
социалните дейности. Всеки специфичен въпрос се „третира от съответните 
специалисти на общината”. 

Според районите кметове добро взаимодействие при изпълнение на 
дейности и политики са: 

 Проекти свързани с озеленяването; 
 Пролетното почистване на кварталите в района; 
 Опазване на сгради - паметници на културата от разрушаване; 
 Издаването на брошура, популяризираща гореща телефонна 

линия за граждани; 
 Образователни проекти за училищата в районите; 
 Проект с център «Надя» - проект за борба против насилието в 

ученическите среди 

И общинските съветници декларират взаимодействието със СГО 
главно през различни проекти. Паралелно с това отчитат и работата с НПО в 
различни области на тяхната работа по нормативната уредба на СО. Като 
добри примери бяха дадени: 

 Изготвяне на Наредба за асистентите на хората с увреждания; 
 Обсъждане на ПУП на район «Дружба»; 
 Изготвяне на Регламента за дейността на СОС; 
 Промени в Закона  за устройство на територията; 
 Изготвяне на Наредба за зелената система на София 

По отношение на планирането и изпълнението на политики и 
дейности като примери е посочено: 

 Въвеждането на електронно записване в детските градини; 
 Взаимодействие с велосипедистите. 

По отношение на стратегическото планиране общинските съветници 
отчитат много добро взаимодействие при изработване на Образователната 
стратегия на Столична община.  

Мнението на организациите от гражданския сектор потвърждава 
оценката и мнението на администрацията, на районните кметове и 
общинските съветници  както сфери на взаимодействие, така и по начините на 
неговото осъществяване.   

 

4. Функционални връзки: 

4.1. Координационни 

Доколкото може да се говори за координация на взаимодействието, 
то оценката, давана от различните участници в процеса се разминава. По-скоро 
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става дума за иницииране и организиране на процеса. Най-големи са 
очакванията водеща роля в процеса да играе общинската администрация на 
Столична община.  От една страна това следва от приетите правилници и 
правила за работа, от друга предизвиква известно недоволство у 
неправителствените организации, особено когато става дума за получаване 
съдействие за разработка и изпълнение на съвместни проекти.  

Твърде сложната йерархична структура и липсата на организация за 
работа с НПО забавя и усложнява процеса. 

Очакванията за подобряване на организацията на процеса 
съществуват  у всички участници в него. 

4.2. Механизми за осигуряване на участие на заинтересованите страни 

Участието на заинтересованите страни е една от слабите страни в 
процеса. Според общинската администрация, за ефективно взаимодействие с  
НПО пречат следните фактори: 

 Неясна легитимност  на някой НПО;  
 Липса на капацитет на НПО: 
 Непознаване, от страна на НПО, на нормативните актове на 

Столична община;  
 Непознаването от страна на гражданите и гражданските 

организации докъде се простират правомощията на районните 
кметове. 

 Защита на частни и бизнес интереси, а не на обществени, от 
някои участници в процеса. 

Администрацията смята, че качеството на работата на НПО е 
спаднало, в сравнение с пред-присъединителния период. Тенденцията е все по-
рядкото търсене на СО като партньор, най-вече поради факта, че НПО могат да 
кандидатстват сами по отношение на проектите и по-малък интерес при 
съвместни инициативни в полза на доброто управление. 

Голяма част от организациите, участвали в изследването декларират, 
че администрацията и общинската власт не се е обръщала към тях за 
включване в някаква форма на взаимодействие.   

От друга страна те смятат за добър квотния принцип на 
представителност в някои от обществените/консултативните съвети, тъй като в  
този случай проблем се оказва представителността на участниците. 
Отвореността на дискусиите и инициативността на НПО за включване в  
сътрудничеството в общината е движещият фактор за осигуряване на участие 
на максимален брой заинтересовани страни. 

4.3. Отчитане на мненията, прозрачност и отчетност 

От страна на администрацията има декларации за все повече и 
повече прозрачност и публичност на информацията за дейността на общината.  
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Предприети са конкретни действия за публичност и прозрачност, като след 
въвеждането им се наблюдава по-малък брой запитвания 

Администрацията настоява за повече видимост на резултатите от 
съвместно изпълняваните проекти. Дори планира да предприеме мерки за 
регламентиране на тази публичност и отчетност. 

При районните кметове основно средство за комуникация е 
публичният отчет пред гражданите. В някои райони той е 3 или 6 месечен, в 
други е годишен.  

Общинските съветници отчитат подобрение по отношение 
публичността на дейността на СОС, но предлагат тя да бъде подобрена. 

В правилата за работа на обществените/консултативните съвети,  и в 
тези на обществени обсъждания, особено там където се изискват по закон, 
много добре са разписани принципите на консултация и отчитане мнението на 
заинтересованите страни.  

Неправителствените организации отчитат по-добро взаимодействие 
при планиране на съвместни действия, отколкото при тяхното изпълнение.  

Очевидно за нито една от страните в Столична община, дори за СГО, 
няма проблем с получаването на обратната връзка при съвместната им работа. 
Нито един от участниците не е споменал нищо по отношение на това.  

 

4.4. Ефективност на комуникациите 

От страна на администрацията оценката на взаимодействието с 
гражданските организации е по-скоро положителна.  Отчита се обаче, че е 
необходимо  подобряване на компетентността, гъвкавостта и прозрачността на 
НПО. 

Оценката на взаимодействието между районната администрация и 
гражданските организации е по-скоро положителна, но има още какво да се 
надгражда. Според районните кметове гражданското общество още се 
изгражда. 

За ефективността на комуникациите от общинските съветници 
споделят, че е много добра, но има изразени мнения, че:  

 

Задоволително, но не се прави от всички.... общински съветници. 
 

Според НПО сферите на комуникация са основно за разработването 
на проекти и организирането на различни публични събития (обучения, 
кръгли маси, конференции), както и за участие в обществени съвети с цел 
създаване на програми за хора в неравностойно положение.  
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Оценката на НПО за взаимодействието между общинската 
администрация и гражданските организации е по-скоро положителна, в голяма 
степен е оценено, че общинската администрация полага усилия, но е 
значително по-слаба от тази с държавната администрация.  

НПО дават по-висока оценка на работата си с общинския съвет в 
сравнение с тази с общинската администрация. Поради спецификата на НПО в 
София, голяма част от тях имат практика в работата с по-малки общини и 
оценяват, че в малката община, общинските съветници са по-отзивчиви и 
комуникативни от тези  в СОС. 

 Независимо, че оценките на всички участници в процеса за 
ефективността на комуникациите са по-скоро положителни, значителен брой 
препоръки те отправят именно към нейното подобряване. 

 

5. Човешки ресурси на участниците в процеса на 
сътрудничество 
Като цяло администрацията оценява капацитета на гражданските 

организации за задоволителен. Прави впечатление, че с организациите, които 
са с международно участие в тяхното управление, се работи по-лесно и по-
добре. Все пак се изказва мнението, че следва да се положат усилия от страна на 
гражданските организации за по-добро познаване на нормативната рамка.  

В работата си с администрацията, гражданските организации 
подхождат добронамерено, като това разбира се зависи от целта на търсеното 
взаимодействие. Наблюдава се една предубеденост от страна на гражданските 
организации в подхода им към администрацията. За по-доброто и ефективно 
взаимодействие между администрацията и СГО тази предубеденост трябва да 
отпадне. Сред представителите на администрацията притеснения предизвиква 
не достатъчната яснота на целите и представителността на някои граждански 
организации. Много често има подозрение, че тези ГО защитават частни, 
индивидуални интереси, а не обществен интерес.  

Районните кметове смятат, че гражданските организации в по-
голямата си част са подготвени за взаимодействие с районната администрация, 
макар че има още какво да се направи. Няма случаи, в които гражданските 
организации да са подходили недобронамерено. Кметовете считат, че понякога 
НПО защитават обществените интереси, понякога не. Работа на 
администрацията е да определи много прецизно кои проблеми са наистина 
обществено значими и зад кои стоят частни и лични интереси.  

Оценката на общинските съветници по отношение капацитета на 
СГО, е по-скоро положителна, смята се че по-голяма част от НПО подхождат 
добронамерено, но има сериозни съмнение доколко винаги защитават 
обществен, а не частен интерес. 

Според гражданските организации общинската администрация в по-
голямата си част не е подготвена за взаимодействие .  
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Причини за това са слабата подготовка, голямата степен на 
недоверие между общините и неправителствените организации, липсата на 
подкрепа от страна на администрацията, инертност, липса на инициативност.  

Като цяло оценката на НПО за администрацията е отрицателна, но добре са 
оценени отделни експерти. Оценява се, че администрацията като цяло е лоша, 
но в нея работят много добри експерти и служители, които си взаимодействат 
отлично с СГО.  Отчита се също, че взаимодействието е по-добро, когато -добро 
има съвместно оползотворяване на финансови ресурси. Въпреки по-скоро 
негативната оценка на администрацията, няма организация, която да я 
обвинява в недобронамереност. От друга страна недоверието на гражданските 
организации към администрацията се проявява в изразеното съмнение, че в  в 
болшинството случаи администрацията не защитава /представлява реален 
обществен интерес, а някакви други, частни или административни. 

Оценката за общинските съветници е по-скоро положителна, но се дават 
примери за малки общини, при които съветниците са по-отзивчиви.  

Представителите на СГО смятат, че администрацията се нуждае от 
допълнително изграждане на капацитет за работа с граждански организации.  

 

6. Изводи 
 

Необходимо е формулирането на ясна визия за взаимодействие между 
структурите на ГО и Столична община, при ясно формулирани приоритети; 
1. Взаимодействието между структурите на ГО и Столична община има 
предимно неформален характер и протича без строго регламентирани 
правила; 
2. Общинската администрация като цяло не работи директно с отделени 
граждани, а с неправителствени организации; 
3. Взаимодействието между структурите на ГО и Столична община се 
осъществява през реализирането на съвместни и като част от работата на 
комисиите към СОС; 
4. Необходимо е представяне на информацията, отнасяща се до  дейността 
на Столична община (в това число решенията на СОС) във формат, лесно 
достъпен и разбираем за гражданите; 
5. Съществува двустранно недоверие между администрацията и 
организациите относно реално защитаваните в този процес интереси; 
Организациите често са обвинявани, че не преследват и защитават изцяло 
интересите/целите на общината/гражданите; 
6. Софийска Община не винаги се обръща към неправителствените 
организации с цел изпълнение и контролиране на проекти, а често за 
консултации; 
7. Практически администрацията на Столична община  предпочита да 
работи 
с ограничено кръг организации, с които вече има натрупан опит; 
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8. Неправителственият сектор трябва да формулира своя обща кауза, на 
база на която да се изгради по-добро разбирателство и атмосфера на 
сътрудничество между отделните организации.     
9. Неправителствените организации се нуждаят от подготовка за работа с 
администрацията и по-конкретно запознаване с ресорите на различните 
административни звена и нормативната уредба 
10. Нужно е да се осигури по-голяма видимост на резултатите от 

съвместните действия. 

7. Препоръките на участниците в изследването 
Идеите на администрацията за подобряване на взаимодействието на 

общинската администрация с граждански организации са разделени на два 
типа – засягащи администрацията и засягащи гражданските организации.  

За общинската администрация бе предложено: 

  да работи по-експедитивно и  
 да има по-добра координация и  
 по-добро комуникиране с неправителствените организации, 

както и  
 създаването на Публичен регистър, който да се актуализира 

непрекъснато. Подобен регистър ще улесни идентифицирането 
на активни и действащо граждански организации като 
потенциални партньори в разработването и реализирането на 
проекти или решаването на специфични проблеми.  

Повече препоръки бяха направени към гражданските организации. 
Администрацията препоръчва: 

  по-голяма активност от страна на гражданските организации 
при мониторинга и контрола на дейността на местната власт и 
администрация.  

 самите граждански организации да засилят публичността и 
прозрачността на своите дейности, като по този начин 
доверието между страните ще се засили, а така 
взаимодействието ще бъде и по-ползотворно.  

 Препоръчва се и по-голяма активност на гражданските 
организации при разпространяването на информация, 
практики и идеи и по този начин да осъществят своята мисия на 
посредник между местната власт и гражданите.  

 гражданските организации да повишат своята компетентност в 
определени области като нормативната база на национално и 
европейско ниво.  

 Засилване на контролната функция на гражданското общество; 
 Излизането „на светло” на НПО; 
 Изграждането на конкретни правила за работа; 
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 НПО трябва да помогнат за създаването на култура у 
гражданите; 

 По-голям контрол на работата на гражданските организации; 
 Изграждане на по-добър капацитет на гражданските 

организации, подобряване на професионализма и експертизата 
им; 

 По-добро взаимодействие между гражданските организации 
 

Идеите на районните кметове за подобряване на взаимодействието на 
общинската администрация с граждански организации са разделени на два 
типа – засягащи администрацията и засягащи гражданските организации.  

За общинската администрация бе предложено  

 да се разшири работата на районната администрация с 
гражданските организации, защото те имат капацитет и 
натрупан опит.  

 да се осъществяват повече контакти с представители на бизнес 
средите. Отбелязано бе, че трябва да се обединяват усилията на 
отделните сдружения с възможностите и капацитета на 
районната администрация с цел по-добро взаимодействие.   

Препоръките към гражданските организации бяха: 

 Да привличат повече хора в редиците си; 
 Да се работи с децата от най-ранна възраст; 
 Да се изгради по-добра връзка между НПО и гражданите; 
 Да са по-активни в комуникацията с администрацията и 

гражданите; 
 Да работят по изграждането на капацитета си. 

В заключение районните кметове се обединяват около тезата, че 
съвместната работа с гражданските организации е бъдещето – гражданското 
общество е това, което прави ефективния контрол на местната власт. 

Идеите на общинските съветници за подобряване на 
взаимодействието на общинския съвет с граждански организации са разделени 
на два типа – засягащи общината и засягащи гражданските организации. За 
гражданските организации бе предложено да се създаде стандартизация на 
администрацията им и начина на работа. 

За общината идеите бяха повече отколкото за гражданските 
организации и са разпределени в различни области – финансова, 
административна и информационна:  

 Да се финансират повече проекти, свързани с развитието на 
гражданското общество и най-вече тяхната способност да 
комуникират; 
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 Да се въведе програмното бюджетиране като елемент от доброто 
управление на дадена община; 

 Да се подпомага дейността на гражданските организации под 
различни форми; 

 Повече съвместни проекти; 
 Разписан механизъм на взаимодействие между СОС и НПО; 
 Работа върху регламента по линия на обществените съвети; 
 Столичният омбудсман да има заместници – по един за всяка от 

столичните общини; 
 По-голяма прозрачност и откритост от страна на СОС; 
 Да се издава месечен информационен бюлетин за състоянието 

на въпросите зададени от гражданските организации и 
отговорите, който са получили; 

 Да се създаде сесия за изказване на гражданите и 
неправителствените организации; 

 Да се популяризират решенията на СОС. Сайтовете на СОС и 
СО да бъдат реновирани и да се структурират по-добре, да са 
user friendly.” 

Идеите  на НПО за подобряване на взаимодействието на общинската 
администрация с граждански организации са разделени на два типа – засягащи 
администрацията и засягащи гражданските организации.  

За гражданските организации бе предложено: 

 работят по-консолидирано и  
 да засилят активността в общуването с администрацията. 

Повечето препоръки бяха направени към общинската 
администрация. Гражданските организации предложиха  

 да се подобрят контактите между тях и общината; 
 да се организират повече работни срещи; 
  администрацията да стане по-отворена за предложения от 

неправителствения сектор, както и да се засили партньорството 
при кандидатстване по различни програми и проекти; 

 Да се изготви по-добър механизъм за предоставяне на 
информация от страна на администрацията, чрез изработването 
на база данни, която да има възможност за своевременно 
публикуване на различни документи; 

 да се въведат по-строги мерки за мониторинг, прозрачност и 
публичност, както и отчитането на общините да се осъществява 
за по-малък период (на три месеца); 

 намаляване на текучеството на кадрите и  
 повишаването на мотивацията на служителите, за да могат да 

защитават по-добре обществените интереси. 
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Конкретните предложения са: 

 Активизиране работата на Консултативния бизнес съвет и 
превръщането му в реално действащ орган; 

 По-строги регламенти в сферата на строителството; 
 Редовни работни срещи и присъствие на общинските сесии; 
 Съвместно обсъждане на важни въпроси; 
 Промяна в законодателството; 
 Да не се работи на парче. 

 

 


