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ОЦЕНКА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ В  11 СЪСТАВНИ ОБЩИНИ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО 

Оценката се определя като преценка на предоставянето на възможности за гражданско участие при изготвяне и реализиране на публичните 

политики от местната власт и съответно активността за включване от страна на местната общност чрез публично достъпната информация и 

сбор от приложими изследвания и разработени индикатори. Отчитаме като важно проактивното поведение от страна на гражданите и 

техните сдружения и желанието за включване предвид, че взаимодействието е двустранен процес и зависи от поведението на всички 

заинтересовани страни. В изследването се проследява информацията от последните три години, вкл. Първото тримесечие на 2020 година. 

Използвани източници за събиране на информация: 

- Сайт на общината и общински съвет 

- Страници в социални мрежи 

- Телефонни и мобилни приложения 

- Интернет медии 

- Стратегически планове и документи 

- Преглед на нормативната рамка касаеща участието на гражданите 

- Портал за обществени консултации 

- Програма достъп до информация 
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1. Видове гражданско участие: 

Взаимодействието между властта и гражданския сектор има четири възможни измерения:  

- допълване – двете страни споделят сходни цели, но предпочитат различни начини и средства за постигането им,  

- сътрудничество – двете страни споделят сходни цели и предпочитат подобни начини и средства за постигането им,  

- привличане – различни цели, които страните се опитват да постигнат по подобен начин (обикновено е временно, след което 

преминава към друга),  

- конфронтация – целите и средствата на двете страни са различни. 

Гражданската ангажираност (“crowdsourcing”) съчетава две понятия: “crowd” в смисъл на група познати или непознати помежду си хора (без 

негативни конотации) и “outsourcing” – изнасяне на дейност или задача извън организацията (институцията). С други думи, то представлява 

ангажиране на група от (често непознати) хора с подходящи компетенции, комуникиращи с помощта на съвременните технологии за 

(иновативно) разрешаване на обществено значим или просто интересен за групата проблем, който има стойност за трета страна.1 

 

2. Методология за измерване на индекс на гражданско участие е разработен от Сдружение Форум Гражданско Участие (ФГУ).  

За целите на изследването „гражданско участие” е дефинирано като: „Действия и инициативи на граждани, граждански групи и 

организации, които водят до промяна в политиките и влияят върху управленските решения на различните нива”.  

Определени са три области на изследване:  

                                                        
1 НАРЪЧНИК ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНСКА АНГАЖИРАНОСТ (CROWDSOURCING) И НА ГРАЖДАНСКА ИТ ПОДКРЕПА (CIVIC HACKING) 
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 Област 1: Среда на гражданското участие – законодателство (правна и нормативна рамка), институционална среда (държавни и не-

държавни институции);  

 Област 2: Практики/проявления на гражданското участие – инициативи на гражданско участие, активни граждани;  

 Област 3: Ефект (води ли до промени гражданското участие) – резултат от гражданските инициативи и участие, промяна на средата. 

 

ОБЩИНА ХАСКОВО 

ОБЛАСТ 1: СРЕДА НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 

Законодателна среда Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

Индикаторът оценява 
следното: 

1.Съществува ли в 
общината наредба за 

провеждане на обществени 
обсъждания, по силата на 

който проектите на 
нормативни актове, 

приемани от общинския 
съвет, подлежат на 

обществена консултация? 

2.Задължен ли е 
общинският съвет да 

публикува годишната си 
програма за работа, 

Задължения за 
провеждане на 
обществени 
обсъждания са 
заложени в отделни 
нормативни актове, 
приети от ОбС 
Хасково. 

Проведените 
обществени 
обсъждания са по 
реда на общинските 
наредби за бюджета 
и поемане на 
дългосрочен 

Общински съвет Хасково има 
самостоятелна интернет страница, в 
която се публикуват дневен ред, 
комисии и графици на комисии, 
отчети, проекти на наредби и 
правилници, справки по чл.26 (5) от 
ЗНА ведно с направените 
предложения, докладни записки, 
решения и видеозаснемания на 
сесиите. 

Спазен е чл.28 от ЗМСМА и е 
приложен чрез разпоредбите на 
Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет - 
Хасково, неговите комисии и 

Да се изготви и приеме 
Наредба за провеждане на 
обществени консултации 
на територията на 
Община Хасково в 
съответствие с 
изискванията на ЗНА, за 
да се гарантира 
прилагането на ясни 
правила за провеждане на 
обществени консултации 
при вземане на 
съгласувани с местната 
общност управленски 
решения. 

Правилници и наредби 
на ОбС Хасково. 

Официална интернет 
страница на ОбС 
Хасково: 

http://savet.haskovo.bg/gr
oup/2/8/pravilnik-na-obs 

http://savet.haskovo.bg/ar
ticle/4797/spravka-po-
chl26-al5-ot-zna  

http://savet.haskovo.bg/gr
oup/2/13/grafitsi-na-
komisii  

http://savet.haskovo.bg/group/2/8/pravilnik-na-obs
http://savet.haskovo.bg/group/2/8/pravilnik-na-obs
http://savet.haskovo.bg/article/4797/spravka-po-chl26-al5-ot-zna
http://savet.haskovo.bg/article/4797/spravka-po-chl26-al5-ot-zna
http://savet.haskovo.bg/article/4797/spravka-po-chl26-al5-ot-zna
http://savet.haskovo.bg/group/2/13/grafitsi-na-komisii
http://savet.haskovo.bg/group/2/13/grafitsi-na-komisii
http://savet.haskovo.bg/group/2/13/grafitsi-na-komisii
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както и график на 
заседанията с разглеждан 
дневен ред на достъпно за 

гражданите място – 
интернет страница, в 

сградата на общината и 
т.н.? 

3.Публикува ли ОбС 
протоколи от заседанията 

си на достъпно за 
гражданите място? 

4. Предложенията за 
решения на общинския 

съвет съпътстват ли се 
от обяснение дали е 

проведена обществена 
консултация и какъв е 

резултатът от нея? 

общински дълг. 
График на 
заседанията и 
дневния ред са 
достъпни в 
интернет 
страницата на ОбС. 

Общинския сайт е 
добре конструиран, 
с лесна навигация и  
актуална 
информация. 

Няма практика да се 
публикуват 
протоколи от 
провеждането на 
обществените 
обсъждания с 
изключение на 
кандидатурите за 
удостояване.  

Не се открива 
информация 
относно изготвена 
годишна програма 
за работа на ОбС 
Хасково. 

 

взаимодействието му с общинската 
администрация. 

В интернет страницата на Община 
Хасково е изведен банер за бърз 
достъп до проекти за обществено 
обсъждане.    

Протоколи от заседанията на ОбС 
не се откриват, но сесиите се 
предават на живо в интернет 
страницата на ОбС Хасково и в 
местна медия след което се 
публикуват в раздел „Заседания 
(видео архив)“. 

Съгласно разпоредбите по чл.50 на 
Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет – 
Хасково откритите заседания на 
общинския съвет и Постоянните 
комисии към ОбС Хасково се 
излъчват пряко по интернет или 
чрез електронните средства за 
масово осведомяване. Записите на 
преките предавания се съхраняват 
на достъпно за масовите 
потребители място на официалния 
сайт на Общински съвет – Хасково, 
както и на популярни интернет 
платформи за свободно видео 
споделяне на съдържанието. 

В правилника, който 
урежда организацията и 
дейността на Общинския 
съвет и неговите комисии 
да се заложи изготвяне на 
годишна работна 
програма с основни 
задачи от текущ характер 
и възможност за 
допълване. 

На страницата на 
общината да се 
публикуват и 
протоколите от 
проведените консултации 
и обществени 
обсъждания.  

Консултации и 
провеждане на публични 
обсъждания могат да се 
организират и по 
въпроси от местна 
значимост дори да не са 
изискани от закона. За да 
бъдат ефективни е 
необходимо да се 
предостави информация 
за дневния ред, мястото, 
деня и часа на срещата, 

http://savet.haskovo.bg/vi
deos  

Официална интернет 
страница на ОбА 
Хасково: 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/11597/obshtestveno-
obazhdane-za-proektno-
predlozhenie-integrirane-
na-marginalni-obshtestva-
chrez-izgrazhdane-na-
socialna-infrastruktura-v-
grad-haskovo  

Публикации в интернет:  

https://haskovo.info/1058
55/ 

https://haskovo.info/9561
9/73-846-800-  

https://haskovo.info/5257
1  

https://haskovo.info/1209
90/  

https://haskovo.info/9680
9/ 

https://haskovo.info/9610
0/  

http://savet.haskovo.bg/videos
http://savet.haskovo.bg/videos
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11597/obshtestveno-obazhdane-za-proektno-predlozhenie-integrirane-na-marginalni-obshtestva-chrez-izgrazhdane-na-socialna-infrastruktura-v-grad-haskovo
https://haskovo.info/105855/%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://haskovo.info/105855/%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://haskovo.info/95619/73-846-800-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba/
https://haskovo.info/95619/73-846-800-%d0%bb%d0%b2-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%85%d0%b0%d1%81%d0%ba/
https://haskovo.info/52571
https://haskovo.info/52571
https://haskovo.info/120990/
https://haskovo.info/120990/
https://haskovo.info/96809/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0/
https://haskovo.info/96809/%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8%d1%85%d0%b0-%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bc%d0%b0-%d0%be%d0%bf%d0%b0/
https://haskovo.info/96100/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1/
https://haskovo.info/96100/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b1/
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 Провеждане на публично 
обсъждане е предвидено в Наредба 
за цялостната организация по 
поемането, обслужването и 
управлението на общинския дълг 
на Община Хасково и Наредба за 
условията за съставяне  на 
тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Хасково.  

Покани за обществени обсъждания 
се публикуват в общинската 
страница и в местните медии, в т.ч.: 

- Общественото обсъждане на 
проектобюджета на община 
Хасково за 2019 г. и 2020 г. 

- Второ обществено обсъждане за 
тегленето на кредит от 10.4 млн. лв. 
за ремонт на стадион „Младост“ и 
зала „Дружба“ през юни 2019 г. 

- Обществено обсъждане на проект 
за улична и дворищна регулация на 
част от кв. “Хисаря“ от 20 до 22 
февруари. На въпроси ще отговарят 
специалисти от Дирекция „АГСИ“ 
на ОбА Хасково всеки ден от 10 до 
15 ч. в офиса на кварт. наместник. 

чрез кампания по 
местните средства за 
масова информация и 
персонални писма до 
активни граждани и 
групи. В подкрепа на 
популяризирането е 
необходимо 
предварително да се 
подготвят 
информационни 
материали на достъпен 
език, които да се раздават 
на публични места. 

Препоръчително е 
провеждане на обучение 
на заинтересованите 
страни за провеждане на 
обществени консултации. 
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Институционална 
среда  

Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

1.Има ли активни 
организации в общината/ 

областта? С какво се 
занимават? В каква 

сфера? 

Има ли регистър на 
НПО в общината? 

2.Има ли 
фонд/възможности за 

подкрепа на граждански 
инициативи. 

3.Местните НПО 
инициират ли подписки, 

консултации и обсъждания 
на местните политики и 
проекти на нормативни 

актове? 

4.Как си взаимодействат 
активните граждани и 

организации с общината? 
Институциите създали 

ли са необходимите 
улеснения като: 

възможност за онлайн 
консултации, обществени 

Създаден е 
Консултативен 
младежки съвет към 
Кмета на Община 
Хасково по 
въпросите на 
местната младежка 
политика. 
Приложени са статут 
на организацията и 
вътрешни правила за 
работа и организация 
на КМС. няма данни 
свързани с дейността 
на КМС през 2019 и 
2020 година. 

Не се открива 
информация за 
дейността и състава 
на: 

- Обществен съвет  
за социално 
подпомагане към 
Община Хасково; 

- Комисия за детето 

Община Хасково поддържа регистър 
на сдруженията на собствениците 
във връзка с изпълнението на 
НПЕЕМЖС.  

Публикуван е списък на читалищата, 
културни институти в общината, 
пенсионерски клубове и клубове за 
хора с увреждания в гр. Хасково. 

С Решение № 639/30.03.2018 г. на 
Общински съвет е създаден 
Консултативен младежки съвет към 
Община Хасково. КМС има за цел  
да подпомага работата на ОбС, 
Кмета и ОбА в областта на 
формирането, организирането, 
координирането и реализирането на 
младежката политика, изразява 
мнението и интересите на широкия 
спектър на младите хора от града и 
общината, след проучване на 
желанията, мненията и интересите 
им. 

Не се открива информация за 
създадени обществени съвети и 
консултативни работни групи.  

Създаване на публичен 
регистър на работещите  
на местно ниво  
организации, групирани 
по сфера на дейност. 

Възобновяване на 
дейността и сформиране 
на нови обществени и 
консултативни съвети и 
работни групи като 
механизъм да бъдат чути и 
взети под внимание 
мнението, предложенията 
и проблемите на местните 
общности и конкретни 
групи при формулирането 
и прилагането на местни 
политики, в т.ч.: 

- Обществен съвет за 
социално подпомагане  
към Община Хасково; 

- Комисия за детето по 
чл.20а от Закон за закрила 
на детето; 

- обществено-експертни 

Интернет страница на 
Община Хасково: 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/11472/grazhdanski-
initsiativi-2020 

http://savet.haskovo.bg/ar
ticle/5611/Pravilnik-za-
usloviyata-i-reda-za-
predostavyane-na-
finansova-pomosth-za-
zhivorodeno-ili-osinoveno-
dete-na-teritoriyata-na-
Obsthina-Haskovo 

http://savet.haskovo.bg/ar
ticle/5520/Naredba-za-
finansovo-podpomagane-
na-mestnata-kultura-v-
Obsthina-Haskovo 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/11397/obshtinska-
programa-na-merkite-za-
zakrila-na-deca-s-izyaveni-
darbi-za-2020-godina 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/10169/statut-na-

https://www.haskovo.bg/article/11472/grazhdanski-initsiativi-2020
https://www.haskovo.bg/article/11472/grazhdanski-initsiativi-2020
https://www.haskovo.bg/article/11472/grazhdanski-initsiativi-2020
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5611/Pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosth-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5520/Naredba-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5520/Naredba-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5520/Naredba-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5520/Naredba-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/5520/Naredba-za-finansovo-podpomagane-na-mestnata-kultura-v-Obsthina-Haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11397/obshtinska-programa-na-merkite-za-zakrila-na-deca-s-izyaveni-darbi-za-2020-godina
https://www.haskovo.bg/article/11397/obshtinska-programa-na-merkite-za-zakrila-na-deca-s-izyaveni-darbi-za-2020-godina
https://www.haskovo.bg/article/11397/obshtinska-programa-na-merkite-za-zakrila-na-deca-s-izyaveni-darbi-za-2020-godina
https://www.haskovo.bg/article/11397/obshtinska-programa-na-merkite-za-zakrila-na-deca-s-izyaveni-darbi-za-2020-godina
https://www.haskovo.bg/article/11397/obshtinska-programa-na-merkite-za-zakrila-na-deca-s-izyaveni-darbi-za-2020-godina
https://www.haskovo.bg/article/10169/statut-na-otlichie-za-zaslugi-kam-obrazovanieto-i-kulturno-delo
https://www.haskovo.bg/article/10169/statut-na-otlichie-za-zaslugi-kam-obrazovanieto-i-kulturno-delo
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обсъждания, отговорни 
лица за комуникация 

между институцията и 
гражданите? Предвидили 

ли са бюджет за това? 

5.Местната власт задава 
ли предварително 

формулирани въпроси, 
предоставя ли достатъчен 

срок за представяне на 
становища и коментари 

по проекта на акт, който 
се обсъжда и дава ли 

обратна връзка за 
получените становища, 

кои от тях са възприети, 
кои не са приети и с какви 

мотиви? 

6.Има ли общината 
обществени съвети, които 

участват при 
изработването на 

политики и нормативни 
актове на местно ниво? 

7.Съществува ли 
обществен посредник; ако 

да, подпомага ли усилията 
на гражданите да 

участват във вземането 

по чл.20а от Закон за 
закрила на детето; 

- обществено-
експертни съвети и 
комисии, в които 
участват 
представители на 
творчески съюзи, на 
заинтересовани 
ведомства и 
организации, както и 
отделни творци и 
експерти съгласно 
чл.18 от Закон за 
закрила и развитие 
на културата; 

- сформиране на 
работни групи за 
изготвяне и 
прилагане на 
образователни 
програми за защита 
на животните и за 
запознаване с 
отглеждането, 
развъждането, 
обучението и 
търгуването на 
животни в 

По справка в Портал за електронни 
административни услуги за 
юридическите лица с нестопанска 
цел в обществена полза на МП, в 
Община Хасково са регистрирани 
151 ЮЛНЦ, в т.ч. 11 фондации и 
137 сдружения (като близо 
половината от тях са спортни 
клубове и 10 училищни 
настоятелства). 

Общината подкрепя индивидуални 
нужди на граждани и техните 
инициативи чрез програми за 
финансиране:  

- Правилник за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ 
за живородено или осиновено дете 
на територията на Община Хасково 

- Наредба за финансово 
подпомагане на местната култура в 
Община Хасково 

- Отпускане на финансови средства 
за подпомагане на младежки 
дейности от община Хасково 

- Общинска програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби за 
2020 година 

съвети и комисии, в които 
участват представители на 
творчески съюзи, на 
заинтересовани ведомства 
и организации, както и 
отделни творци и експерти 
съгласно чл.18 от Закон за 
закрила и развитие на 
културата; 

- сформиране на  работни 
групи за изготвяне и 
прилагане на 
образователни програми за 
защита на животните  и за 
запознаване с 
отглеждането, 
развъждането, обучението 
и  търгуването на животни  
в съответствие с чл. 2 и 
упълномощаване за 
осъществяване на 
обществен контрол 
съгласно чл. 57 от Закон за 
защита на животните; 

- обществен съвет за 
закрила на културното 
наследство като 
съвещателен орган към 
общината по чл.17, ал.1, 

otlichie-za-zaslugi-kam-
obrazovanieto-i-kulturno-
delo 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/11127/statut-na-
nagradata-uchenik-na-
godinata-v-obshtina-
haskovo 

https://www.haskovo.bg/a
rticle/11483/obshtina-
haskovo-startira-priema-na-
proektni-predlozhniya-za-
otpuskane-na-finansovi-
sredstva-za-podpomagane-
na-mladezhki-deynosti 

http://savet.haskovo.bg/ar
ticle/4943/Naredba-za-
usloviyata-i-kriteriite-za-
finansovo-podpomagane-
na-sportnite-klubove-v-
Obsthina-Haskovo 

https://www.haskovo.bg/c
alendar/1 

https://www.haskovo.bg/c
alendar/2  

Портал за електронни 
административни услуги 

https://www.haskovo.bg/article/10169/statut-na-otlichie-za-zaslugi-kam-obrazovanieto-i-kulturno-delo
https://www.haskovo.bg/article/10169/statut-na-otlichie-za-zaslugi-kam-obrazovanieto-i-kulturno-delo
https://www.haskovo.bg/article/10169/statut-na-otlichie-za-zaslugi-kam-obrazovanieto-i-kulturno-delo
https://www.haskovo.bg/article/11127/statut-na-nagradata-uchenik-na-godinata-v-obshtina-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11127/statut-na-nagradata-uchenik-na-godinata-v-obshtina-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11127/statut-na-nagradata-uchenik-na-godinata-v-obshtina-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11127/statut-na-nagradata-uchenik-na-godinata-v-obshtina-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11127/statut-na-nagradata-uchenik-na-godinata-v-obshtina-haskovo
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
https://www.haskovo.bg/article/11483/obshtina-haskovo-startira-priema-na-proektni-predlozhniya-za-otpuskane-na-finansovi-sredstva-za-podpomagane-na-mladezhki-deynosti
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
http://savet.haskovo.bg/article/4943/Naredba-za-usloviyata-i-kriteriite-za-finansovo-podpomagane-na-sportnite-klubove-v-Obsthina-Haskovo
https://www.haskovo.bg/calendar/1
https://www.haskovo.bg/calendar/1
https://www.haskovo.bg/calendar/2
https://www.haskovo.bg/calendar/2
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на решения? 

8.Има ли местни медии, 
които отразяват 

инициативите на местно 
ниво на граждани и НПО 
за разрешаване на местни 

проблеми? 

съответствие с чл. 2  
и упълномощаване за 
осъществяване на 
обществен контрол 
съгласно чл. 57 от 
Закон за защита на 
животните; 

- обществен съвет за 
закрила на 
културното 
наследство като 
съвещателен орган 
към общината по 
чл.17, ал.1, т.2 от 
Закон за културното 
наследство. 

В местните медии се 
срещат статии, които 
отразяват някои от 
инициативите и 
дейността на НПО в 
Хасково. 

В заключение не са 
създадени 
обществени съвети в 
определени 
тематични сфери  
или не 
функционират. 

- Наградата „Ученик на годината” в 
Община Хасково 

- Отличие „За заслуги към 
образованието и културно дело“ 

- Наредба за условията и критериите 
за финансово подпомагане на 
спортните клубове в Община 
Хасково 

- Спортен календар, чрез който се 
финансират събития и инициативи, 
вкл. с награден фонд 

- Културен календар , чрез който се 
финансират събития и инициативи, 
вкл. с награден фонд 

- Конкурсна програма „Граждански 
инициативи 2020“. Програмата е 
насочена към финансиране на малки 
проекти за подобряване на 
състоянието на публична общинска 
собственост – междублокови 
пространства, зони за отдих, детски 
площадки и др., изпълнявани с 
активното участие на гражданите. 

Община Хасково няма приет Общ 
устройствен план. 

т.2 от Закон за културното 
наследство. 

Осигуряване на 
публичност и прозрачност 
на работата на съответните 
работни групи и съвети 
чрез предоставяне на 
информация за: 

- Решение на 
ОбС/Заповеди на кмета за 
създаване на Обществения 
съвет/работната група 
ведно със срок и правила 
за работа; 

- Покана и ред за 
включване на 
заинтересованите 
страни/лица като 
участници; 

- Списък на участниците; 

- Дневен ред и протоколи 
от заседания и от участие в 
изготвяне на различни 
стратегически и програмни 
документи; 

- Направени предложения 
и представени становища 

за юридическите лица с 
нестопанска цел в 
обществена полза към 
МП: 

 

Публикации за дейността 
на НПО в местни медии: 

https://www.haskovo.net/
news/453401/proekt-po-
programa-erazam-poo-ka1-
mobilnost-na-grazhdani-na-
snts-shans-ima-vseki-
haskovo-dava-
vazmozhnost-za-razvitie-i-
kariera-v-sporta 

https://stmost.info/obshte
stvo/obshtestvo/5868-
dazashtitimnashatagrizha-
2.html 

https://www.haskovo.net/
index.php/news/471069/p
rouchvat-po-proekt-
efektivnostta-na-sadebnite-
internet-stranitsi 

 

https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://www.haskovo.net/news/453401/proekt-po-programa-erazam-poo-ka1-mobilnost-na-grazhdani-na-snts-shans-ima-vseki-haskovo-dava-vazmozhnost-za-razvitie-i-kariera-v-sporta
https://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/5868-dazashtitimnashatagrizha-2.html
https://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/5868-dazashtitimnashatagrizha-2.html
https://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/5868-dazashtitimnashatagrizha-2.html
https://stmost.info/obshtestvo/obshtestvo/5868-dazashtitimnashatagrizha-2.html
https://www.haskovo.net/index.php/news/471069/prouchvat-po-proekt-efektivnostta-na-sadebnite-internet-stranitsi
https://www.haskovo.net/index.php/news/471069/prouchvat-po-proekt-efektivnostta-na-sadebnite-internet-stranitsi
https://www.haskovo.net/index.php/news/471069/prouchvat-po-proekt-efektivnostta-na-sadebnite-internet-stranitsi
https://www.haskovo.net/index.php/news/471069/prouchvat-po-proekt-efektivnostta-na-sadebnite-internet-stranitsi
https://www.haskovo.net/index.php/news/471069/prouchvat-po-proekt-efektivnostta-na-sadebnite-internet-stranitsi


                          

 
 
 
 

 
 

                                                         АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО                     ОБЩИНА 
                                                            СЪТРУДНИЧЕСТВО И                      МАДЖАРОВО 
                                                                     РАЗВИТИЕ 

 

Проект № BG05SFOP001-2.009-0140 с наименование „ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд                                                                                         9 

Не се открива 
информация за 
проведени 
проучвания сред 
гражданите и 
предприети от 
съветите мерки за 
информиране и 
консултиране на 
гражданите за 
техните права и 
задължения в 
съответствие с 
тематичната област 
на дейност. 

В правилника на 
ОбС е 
регламентирана 
възможността за 
участие на 
гражданите в 
работата на 
постоянните 
комисии към ОбС и  
в сесиите на ОбС, но 
не се откриват данни 
за взети мерки 
популяризиране  на 
тази възможност. 

по различни въпроси; 

- Годишни отчети за 
работата и представяне 
пред ОбС; 

- Популяризиране на 
дейността чрез обяви, прес 
клипинг, инфо кампании, 
анкетни карти за 
проучване мнението на 
гражданите в различни 
области от обществен 
интерес и анализ за 
събраната информация. 

За да се поощри активното 
гражданско участие и да се 
подобри комуникацията с 
ОбА и ОбС като се 
популяризира 
възможността и реда за 
участие на гражданите в 
работата на постоянните 
комисии и сесиите на ОбС 
чрез прес клипинг в 
местната преса, мейлинг 
лист към заинтересовани 
лица и организации, 
общински бюлетин, 
отразяване на 
гражданското участие в 
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Добра практика на 
Община Хасково е 
финансирането на 
местни проекти на 
конкурсен принцип. 

Като цяло няма 
достатъчно 
ефективна 
комуникация във 
виртуалната среда и 
информацията за 
дейността на НПО е 
незначителна.  

протоколите от заседания 
на ОбС и на постоянните 
комисии към ОбС. 

Други мерки за 
подобряване на диалога с 
гражданите са: 

- Създаване на 
възможности за 
провеждане на онлайн-
консултации; 

- Организиране на 
изнесени приемни и 
срещи с кмета и 
общинските съветници. 

- Избор на обществен 
посредник. 

ОБЛАСТ 2: ПРАКТИКИ/ПРОЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 

Инициативи за 
гражданско участие 

Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

1.Използват ли се 
различни форми на 

гражданско участие, напр. 
местни референдуми, 

местни граждански 
инициативи, общо 

събрание на 

В Община Хасково 
не са провеждани 
местен референдум, 
общо събрание и 
местни граждански 
инициативи.  

Община Хасково е регламентирала 
и предоставила възможност на 
гражданите за достъп до 
обществена информация. В 
интернет страницата на общината 
не се публикува информация по 
чл.15, ал.1 от ЗДОИ.  

С цел подобряване на 
диалога, повишаване на 
доверието в работата на 
общинската 
администрация и 
получаване на обратна 
връзка, при провеждане 

Интернет страница на 
ЦИК: 

https://www.cik.bg/bg/
mr/registers  

Интернет страница на 
Община Хасково: 

https://www.cik.bg/bg/mr/registers
https://www.cik.bg/bg/mr/registers
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населението/петиции др.? 
Гражданите, НПО или 

институциите ги 
инициират? 

2.Примери за 
кампании/инициативи на 

активни граждани и 
НПО в общината може 

да посочите, които са 
били успешни?  

3.Възползват ли се 
гражданите от правото 

си да подават заявления за 
търсене на информация 

от различни институции 
(на местно ниво) и как 

институциите 
изпълняват задълженията 

си по ЗДОИ? 

4.Участват ли 
гражданите и НПО в 

публични обсъждания за 
консултиране на 

проектите на наредби, 
стратегии и планове в 
общината? Търсят ли 

предварително 
информация и 

материали? 

Някои от 
създадените 
обществени съвети 
са формални. 

В социалните 
мрежи има няколко 
поверителни групи 
за споделяне на 
нередности и 
информация 
относно 
случващото се в 
Димитровград.  

Гражданите и 
местните НПО не 
проявяват интерес и 
не участват активно 
в консултациите в 
рамките на 
провежданите от 
общинската 
администрация 
публичните 
обсъждания. 
Становища и 
предложения, с 
някои изключения 
традиционно 
липсват. 

За 2018 година са постъпили общо 
52 броя. вкл. Регистърът на 
заявленията за достъп до 
информация е публикуван в 
Портала за отворени данни. Отчети 
за постъпили заявления за 2019 
година не се откриват.  

Проучването към 2020 г. за Община 
Хасково по Програма Достъп до 
информация показва известни 
пропуски по ЗДОИ и я поставя на 
89-то място (от 265 институции) по 
рейтинг при органите на местно 
самоуправление. 

Видеозаснемане на сесиите на ОбС 
Хасково се публикуват в 
обособения раздел в интернет.  

Не се открива информация за 
участие на граждани и НПО в 
работата на консултативни групи и 
постоянни комисии към ОбС. 

Не се откриват публикации за 
проведени срещи на общински 
съветници с граждани и 
предоставяне на информация за 
дейността и решенията на 
Общинския съвет в изпълнение на 
чл.20, ал. 2 от Правилник за 

на публични обсъждания 
и консултации по 
въпроси от обществен 
интерес добра практика 
би било да се канят 
местните граждански и 
браншови организации 
като предварително им се 
предоставят материалите, 
по които те да представят 
мнения и становища. 
Добре е  да се отбележи 
възможността за даване и 
на положително 
становище, а не само на 
препоръки свързани с 
отстраняване на  
пропуски.  

Добро решение е 
създаване на Обществен 
съвет за добро 
управление и превенция и 
противодействие на 
корупцията с широко 
участие на представители 
на местната общност, 
бизнес, НПО, медиите, 
държавната и общинска 
администрация. 

https://www.haskovo.bg/d
ostyp-do-informacia  

https://pitay.government.bg
/AAServer/login.html?client
_id=45&redirect_uri=http%
3A%2F%2Fpitay.governme
nt.bg%2FPDoiExt%2Fapi%
2Fauth%2Fredirect&forgotP
assword=true&certButton=t
rue&samlLogin=false&main
Title=%D0%92%D1%85%
D0%BE%D0%B4&registrat
ionExt=true 

Програма достъп до 
информация, рейтинг на 
Община Хасково към 2020 
година:  

https://data.aip-
bg.org/surveys/Y3Q966/vie
w?id=108794001288  

https://data.aip-
bg.org/surveys/Y3Q966/ra
nkings-municipalities  

https://data.egov.bg/organi
sation/datasets/resourceVie
w/b5ed2f7e-2eea-4882-
83c9-6e26bd0eacb6  

https://www.haskovo.bg/dostyp-do-informacia
https://www.haskovo.bg/dostyp-do-informacia
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://pitay.government.bg/AAServer/login.html?client_id=45&redirect_uri=http%3A%2F%2Fpitay.government.bg%2FPDoiExt%2Fapi%2Fauth%2Fredirect&forgotPassword=true&certButton=true&samlLogin=false&mainTitle=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4&registrationExt=true
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/view?id=108794001288
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/view?id=108794001288
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/view?id=108794001288
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings-municipalities
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings-municipalities
https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/rankings-municipalities
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b5ed2f7e-2eea-4882-83c9-6e26bd0eacb6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b5ed2f7e-2eea-4882-83c9-6e26bd0eacb6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b5ed2f7e-2eea-4882-83c9-6e26bd0eacb6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/b5ed2f7e-2eea-4882-83c9-6e26bd0eacb6
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5.Успяват ли да 
изработят становища и 

предложения относно 
акта, който се 

консултира в определения 
срок? 

6.Използват ли се 
активно социалните 

медии за изразяване на 
гражданска позиция, за 

консолидиране на мнение, 
за застъпническа 

кампания? 

Граждани, фирми и 
НПО използват 
възможността да 
подават заявления за 
търсене на 
информация по 
ЗДОИ. Прави 
впечатление, че 
този ред не се 
използва от 
журналисти. 

 

организацията и дейността на 
Общинския съвет Хасково. В тази 
връзка не е публикувана 
информация за приемно време и 
форми на контакт с общинските 
съветници. 

Като цяло е необходимо 
да се инициират 
възможности за 
гражданско участие под 
различни форми и да се 
дава обратна връзка към 
широката общественост 
за привлечените 
участници, взетите 
решения и постигнатите 
резултати.  

Активни граждани Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

1.Доколко гражданите 
следят обществено-

политическия живот? 
Запознати ли са с 

решенията, които се 
обсъждат/приемат от 

местната власт? 

2.Участват ли 
гражданите в 
доброволчески 

инициативи, даряват за 
каузи, членуват в 

организации, организират 

Формите на 
гражданско участие 
се свеждат до 
организиране на 
благотворителни 
кампании в 
подкрепа на 
нуждаещи се. 

Общината 
провежда 
изискващите се в 
отделните закони, 
публични 

Провеждат се редица 
благотворителни кампании в 
подкрепа на нуждаещи се от 
лечение или средства лица. 

В Хасково са регистрирани 3 
Центъра за работа с доброволци 
към НАРД като само за един от тях 
(в СУ „Св. Паисий Хилендарски“) 
има активен линк. 

В общината целогодишно се 
провеждат благотворителни 
събития и инициативи с широко 
гражданско включване: 

Осигуряването на добра 
осведоменост по 
развитието и прилагането 
на политики от местната 
власт е решаващ фактор 
за разбиране на мотивите 
и получаване на подкрепа 
по въпроси от обществен 
интерес в различни 
сфери.  

Въвличането на местната 
общност и конкретни 
заинтересовани страни 

Интернет страница на 
НАРД: 

- http://navabg.com/bg/%d1
%86%d0%b5%d0%bd%d1%8
2%d1%80%d0%be%d0%b2%
d0%b5-%d0%b7%d0%b0-
%d1%80%d0%b0%d0%b1%d
0%be%d1%82%d0%b0-
%d1%81-
%d0%b4%d0%be%d0%b1%d
1%80%d0%be%d0%b2%d0%
be%d0%bb%d1%86%d0%b8/  

Публикации в медиите: 

  

http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
http://navabg.com/bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%86%d0%b8/
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различни инициативи – 
подкрепа на различни 
групи, подобряване на 

средата, подпомагане на 
местни училища и др.?  

3.Доколко хората са 
готови да се включат в 

граждански инициативи и 
действия?  

4.Участват ли 
гражданите в инициативи 
в Интернет и социалните 

мрежи, като онлайн 
петиции и други, по 
обществено-значими 

въпроси от местно ниво 
(напр., да се изгради 

пешеходна пътека, да се 
изгради или премахне 

паметник на културата, 
да се спаси градинка или 

тревна площ, да се 
промени име на улица/ 

населено място)? 

обсъждания като 
информира 
гражданите за 
мястото, деня и часа 
на срещата.  

Липсата на активно 
гражданско участие 
до голяма степен се 
дължи на слаба 
мотивация и 
непознаване на 
основни механизми 
за заявяване на 
гражданска позиция. 

НПО не проявяват 
достатъчно 
активност за 
популяризиране на 
дейността си и 
привличане на 
съмишленици.  

 

- Благотворителен мартенски базар 
в помощ на 7-годишната Михаела 
от Димитровград, болна от Сарком 
на Юинг, организира областният 
управител Стефка Здравкова. 
Събраната сума е 5676,50 лв. 

- Фотографи от Хасково и 
Димитровград организират 
благотворителна фотосесия за 
Михаела през януари 2020 г. 

- Две паралелни акции за раздаване 
на хранителни продукти на близо 
300 домакинства от селата в 
общината и на социални съюзи са 
организирани през декември 2019 г. 

- 3670 лв. е събраната сума за 
инструменти на талантливи деца от 
провелия се през юли 2019 г. Рок 
фест Хасково 

- Над 100 души се подписват 
против застрояването на парк в 
хасковския квартал „Куба“ през 
февруари 2019 г. 

- През декември 2018 г. граждани от 
Хасково излизат на протест с 
искания да се променят всички 
закони в страната, да се свика 

легитимира взетите 
решения и гарантира 
прозрачност и 
публичност на 
административно-
управленските процеси. 

Желателно е по-активно 
да се използват формите 
за гражданско участие и 
да се подкрепи диалога 
между местната власт и 
местната общност чрез 
иницииране на срещи и 
изнесени приемни на 
заемащите изборни 
длъжности, в т.ч. и 
общинските съветници 
по квартали и населените 
места в общината. За 
подобряване на 
комуникацията с 
гражданите е необходимо 
общинските съветници да 
предоставят  контактна 
информация и приемни 
дни/часове и място за 
прием. 

Необходимо е съвместно 
с медии и НПО системно 

https://haskovo.info/121267/ 

https://www.haskovo.net/new
s/485504/fotografi-ot-
haskovo-i-dimitrovgrad-s-
blagotvoritelna-fotosesiya-za-
mihaela 

https://www.haskovo.net/new
s/483751/blagodeteli-
zaradvaha-za-koleda-bedni-
hora-v-grada-i-selata 

https://www.haskovo.net/new
s/483347/mladezhi-sabirat-
hranitelni-produkti-v-pomosht-
na-bedni 

https://www.haskovo.net/new
s/474961/Sabraha-se-3-670-lv.-
ot-Rok-festa-za-instrumenti-na-
talantlivi-deca 

https://www.haskovo.net/new
s/462824/protestirashtite-
blokiraha-ulitsi-v-haskovo-
gotvyat-petitsiya-do-parlamenta 

https://www.haskovo.net/new
s/466408/nad-100-se-
podpisaha-protiv-
zastroyavaneto-na-parka-v-
kuba-smyatat-go-za-
prestaplenie 

https://www.haskovo.net/new
s/446386/200-haskovlii-
gotovi-na-grazhdansko-
nepodchinenie-zastroyavat-im-
parkinga 

https://haskovo.info/121267/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1
https://www.haskovo.net/news/485504/fotografi-ot-haskovo-i-dimitrovgrad-s-blagotvoritelna-fotosesiya-za-mihaela
https://www.haskovo.net/news/485504/fotografi-ot-haskovo-i-dimitrovgrad-s-blagotvoritelna-fotosesiya-za-mihaela
https://www.haskovo.net/news/485504/fotografi-ot-haskovo-i-dimitrovgrad-s-blagotvoritelna-fotosesiya-za-mihaela
https://www.haskovo.net/news/485504/fotografi-ot-haskovo-i-dimitrovgrad-s-blagotvoritelna-fotosesiya-za-mihaela
https://www.haskovo.net/news/485504/fotografi-ot-haskovo-i-dimitrovgrad-s-blagotvoritelna-fotosesiya-za-mihaela
https://www.haskovo.net/news/483751/blagodeteli-zaradvaha-za-koleda-bedni-hora-v-grada-i-selata
https://www.haskovo.net/news/483751/blagodeteli-zaradvaha-za-koleda-bedni-hora-v-grada-i-selata
https://www.haskovo.net/news/483751/blagodeteli-zaradvaha-za-koleda-bedni-hora-v-grada-i-selata
https://www.haskovo.net/news/483751/blagodeteli-zaradvaha-za-koleda-bedni-hora-v-grada-i-selata
https://www.haskovo.net/news/483347/mladezhi-sabirat-hranitelni-produkti-v-pomosht-na-bedni
https://www.haskovo.net/news/483347/mladezhi-sabirat-hranitelni-produkti-v-pomosht-na-bedni
https://www.haskovo.net/news/483347/mladezhi-sabirat-hranitelni-produkti-v-pomosht-na-bedni
https://www.haskovo.net/news/483347/mladezhi-sabirat-hranitelni-produkti-v-pomosht-na-bedni
https://www.haskovo.net/news/474961/Sabraha-se-3-670-lv.-ot-Rok-festa-za-instrumenti-na-talantlivi-deca
https://www.haskovo.net/news/474961/Sabraha-se-3-670-lv.-ot-Rok-festa-za-instrumenti-na-talantlivi-deca
https://www.haskovo.net/news/474961/Sabraha-se-3-670-lv.-ot-Rok-festa-za-instrumenti-na-talantlivi-deca
https://www.haskovo.net/news/474961/Sabraha-se-3-670-lv.-ot-Rok-festa-za-instrumenti-na-talantlivi-deca
https://www.haskovo.net/news/462824/protestirashtite-blokiraha-ulitsi-v-haskovo-gotvyat-petitsiya-do-parlamenta
https://www.haskovo.net/news/462824/protestirashtite-blokiraha-ulitsi-v-haskovo-gotvyat-petitsiya-do-parlamenta
https://www.haskovo.net/news/462824/protestirashtite-blokiraha-ulitsi-v-haskovo-gotvyat-petitsiya-do-parlamenta
https://www.haskovo.net/news/462824/protestirashtite-blokiraha-ulitsi-v-haskovo-gotvyat-petitsiya-do-parlamenta
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/466408/nad-100-se-podpisaha-protiv-zastroyavaneto-na-parka-v-kuba-smyatat-go-za-prestaplenie
https://www.haskovo.net/news/446386/200-haskovlii-gotovi-na-grazhdansko-nepodchinenie-zastroyavat-im-parkinga
https://www.haskovo.net/news/446386/200-haskovlii-gotovi-na-grazhdansko-nepodchinenie-zastroyavat-im-parkinga
https://www.haskovo.net/news/446386/200-haskovlii-gotovi-na-grazhdansko-nepodchinenie-zastroyavat-im-parkinga
https://www.haskovo.net/news/446386/200-haskovlii-gotovi-na-grazhdansko-nepodchinenie-zastroyavat-im-parkinga
https://www.haskovo.net/news/446386/200-haskovlii-gotovi-na-grazhdansko-nepodchinenie-zastroyavat-im-parkinga
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Велико народно събрание и да се 
промени Конституцията. 

- Протестна декларация срещу 
застрояването на паркинг, 
подкрепена от 200 подписа е 
внесена в Община Хасково през 
февруари 2018 година. 

да се провеждат кампании 
за гражданско 
образование както и да се 
приложи механизъм за 
идентифициране нуждите 
на гражданите и 
ефективното решаване на 
проблемите им. 

 

ОБЛАСТ 3: ЕФЕКТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ 

Резултат от 
гражданските 
инициативи 

Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

1.Постигат ли се и в 
каква степен целите на 

инициативите на 
гражданите/консултации

те с тях?  

2.Има ли реален 
резултат от поставените 
от гражданите искания/ 
предложения/ становища 

– какви стъпки са 
предприети, за да се 

продължи започнатото 
чрез гражданската 

активност? Кой работи 
по следващите стъпки и 

Община Хасково 
предоставя 
възможност на 
администрацията да 
получава в реално 
време сигнали от 
гражданите чрез 
попълване на 
директна форма на 
интернет 
страницата си. 

Общината 
предоставя 
възможност на 
жителите и гостите 

След внесена подписка в общински 
съвет против застрояване на парк в 
хасковския квартал „Куба“ цялата 
документация по случая ще бъде 
предадена на прокуратурата и 
РДНСК съобщава зам.-
председателят на общинския съвет 
Митко Полихронов. 

 

Разработване и използване 
на инструменти и 
механизми за ангажиране 
на гражданите, сондиране 
на потребностите и 
общественото мнение по 
важни въпроси от местно 
значение, за приемане на 
предложения свързани с 
физическата среда, 
социалната, 
образователната и 
културната 
инфраструктура.  

Осигуряване на добра 

https://haskovo.info/98003 

https://www.haskovo.bg/re
porting/4 

https://dariknews.bg/region
i/haskovo/nova-sistema-za-
signali-ot-grazhdani-
zaraboti-v-haskovo-2160620 

https://dariknews.bg/region
i/haskovo/nova-sistema-za-
signali-ot-grazhdani-
zaraboti-v-haskovo-2160620 

 

 

https://haskovo.info/98003/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8/
https://www.haskovo.bg/reporting/4
https://www.haskovo.bg/reporting/4
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
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как са включени 
гражданите?  

3.В кои сфери е най-
ефективно гражданското 
участие в общината? Кои 

форми на гражданско 
участие са най-

ефективни?  

4.В коя сфера и кои 
форми на гражданското 

участие са най-малко 
ефективни? 

на Хасково  да 
използват и 
платформата за 
подаване на сигнали 
“Гражданите”. 
Прави впечатление, 
че приложението 
основно се използва 
за подаване на 
сигнали за 
неправилно 
паркиране на МПС. 

комуникация и обратна 
връзка по постъпили 
сигнали и предложения, 
включително и през 
социалните мрежи. 

Препоръчително е да се 
проучат и приложат добри 
примери за създаване на 
подкрепяща среда за 
активно гражданско 
участие. 

Промяна в средата Изводи  Примери  Препоръки  Източници  

1.Постига ли се промяна 
в нормативната рамка/ 

в политиките - как се е 
променил политическият, 

икономически и социален 
контекст в общината в 

резултат на 
гражданските 
инициативи? 

2.Промяна в 
гражданската активност 

– наблюдава ли се 
повишена активност, 

капацитет на 

Гражданите в 
Община Хасково 
използват 
възможностите за 
директна връзка с 
администрацията. 
Не така стоят 
нещата по 
отношение на 
местните НПО, с 
изключение на 
няколко 
организации в 
сферата на спорта, 
културата и 

Община Хасково предоставя 
възможността на жителите и гостите 
на Хасково да използват най-
голямата платформа за подаване на 
сигнали в страната “Гражданите”. 

Чрез мобилното приложение 
“Гражданите” или сайтът 
https://grajdanite.bg се сигнализира 
за опасности, нарушения, повреди, 
бездомни хора в беда, неработещо 
улично осветление, бездомни кучета, 
изоставени автомобили, 
неправомерно изхвърлени боклуци и 
всички друго, което срещате като 

Добър пример за 
политически 
краудсорсинг е онлайн 
платформата citizens.is с 
уеб приложенията: 

-  „Your Priorities” 
(„Вашите приоритети“), 
която позволява на 
гражданите да дават идеи 
и да ги обсъждат, като 
свежда до минимум 
личните аргументи и 
тролинг. Платформата се 
използва в 20 страни от 

Интернет страница на 
Община Хасково:  

https://www.haskovo.bg/pr
edi-
sled/1/category/sanirane-
na-mnogofamilni-zhilishtni-
kooperatsii 

- https://grajdanite.bg/ho
me 

Публикации в медиите: 

https://dariknews.bg/region
i/haskovo/nova-sistema-za-
signali-ot-grazhdani-
zaraboti-v-haskovo-2160620  

https://citizens.is/
https://www.haskovo.bg/predi-sled/1/category/sanirane-na-mnogofamilni-zhilishtni-kooperatsii
https://www.haskovo.bg/predi-sled/1/category/sanirane-na-mnogofamilni-zhilishtni-kooperatsii
https://www.haskovo.bg/predi-sled/1/category/sanirane-na-mnogofamilni-zhilishtni-kooperatsii
https://www.haskovo.bg/predi-sled/1/category/sanirane-na-mnogofamilni-zhilishtni-kooperatsii
https://www.haskovo.bg/predi-sled/1/category/sanirane-na-mnogofamilni-zhilishtni-kooperatsii
https://grajdanite.bg/home
https://grajdanite.bg/home
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
https://dariknews.bg/regioni/haskovo/nova-sistema-za-signali-ot-grazhdani-zaraboti-v-haskovo-2160620
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организациите и 
ефективност на 
инициативите? 

3.Наблюдава ли се повече 
организираност на 

гражданите – в групи, 
организации, мрежи, 

коалиции? 

4.Наблюдава ли се 
промяна в отношението 

на медиите към 
гражданската активност? 

социалните 
дейности. 

Медиите отразяват 
определени 
инициативи, но не 
винаги проследяват  
докрай развитието 
на повдигнатите 
въпроси и 
постигнатите 
резултати. 

Община Хасково 
успешно използва 
няколко платформи 
за взаимодействие с 
гражданите. 

проблем в града ни. Също така през 
приложението може да се известява 
за събития, които се случват в града - 
ремонти, културни събития и други. 
Платформата предоставя 
функционалност за видими 
резултати "Преди и След" чрез 
снимков материал в съответния 
сигнал. Социалните опции 
“Подкрепи” и “Сподели” са 
предпоставка за създаването на 
общност от активни граждани, които 
спомагат за постигането на по-добра 
обществена среда. Чрез опциите 
“Карта” и “Галерия” всеки може да 
се информира за проблеми в 
квартала или друго място, където  го 
интересува какво се случва и как 
институциите и обществото  
реагират на тях.  

над 1,5 милиона души за 
11 години. 

- „My Neighbourhood“ 
(„Моят квартал“), чрез 
което гражданите 
разпределят с гласуване 
определен бюджет за 
инвестиционни проекти. 
Процесът започва с 
подаване на идеи. Прави се 
оценка на разходите за 
изпълнението им. След 
това гражданите гласуват за 
идеите, като знаят цената и 
бюджета. Проектите, 
събрали най-голям брой 
гласове се реализират.  

.Голяма популярност сред 
гражданите имат 
мобилните приложения за 
осъществяване на 
комуникация с 
администрацията като все 
по-често институциите  
създават собствени 
платформи за директен 
контакт и предоставяне на 
услуги. 

Примери за добри 
практики: 

- https://citizens.is/ 

- https://citizens.is/idea-
generation-policy-crowd-
sourcing/ 

- https://citizens.is/budget-
voting-civic-education/ 

- https://citizens.is/empow
er-citizens-with-ai/ 

- https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com.n
ovanor.civi&hl=bg  

 

 

https://citizens.is/
https://citizens.is/idea-generation-policy-crowd-sourcing/
https://citizens.is/idea-generation-policy-crowd-sourcing/
https://citizens.is/idea-generation-policy-crowd-sourcing/
https://citizens.is/budget-voting-civic-education/
https://citizens.is/budget-voting-civic-education/
https://citizens.is/empower-citizens-with-ai/
https://citizens.is/empower-citizens-with-ai/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novanor.civi&hl=bg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novanor.civi&hl=bg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.novanor.civi&hl=bg
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3. В одобрения от Конференцията на международни неправителствени организации2 (МНПО) през 2009 година „Кодекс на добрите 

практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения“3 са формулирани четири степенувани форми/нива на гражданско 

участие: информация, консултация, диалог и партньорство. Определени са и шест етапа в процеса на вземане на политически 

решения, описани в матрица на гражданското участие, като всеки от тях предполага взаимодействие между НПО и публичните 

органи: определяне на дневен ред, изработване на политиката, вземане на решение, изпълнение, проследяване и 

преформулиране на политиката.4 

 

4. НАСОКИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ  са приети от Комитета 

на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите като държавите-членки приканват да ги 

използват възможно най-широко и да осигурят разпространението им, по-специално между всички органи, отговорни за или по друг 

начин ангажирани с гражданското участие в процеса на вземане на политически решения. Насоките имат за цел да укрепят и улеснят 

участието на гражданите, неправителствените организации и гражданското общество като цяло при вземането на политически 

решения. Видовете гражданско участие в процеса на вземане на решения са определени като: предоставяне на информация, 

консултиране, диалог и активно участие. 

 

 

                                                        
2 https://www.coe.int/en/web/ingo 
3 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808aecd1 
4 http://www.balkanassist.bg/files/Code_Bulgarian_final.pdf 
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Нива на 
участие5 

Партньорство  
 

- Работни групи/ 
Комитети 

- Съвместно изработване - Съвместно 
вземане на 
решения 

 Стратегически 
партньорства 

- Работни групи/ 
Комитети 

- Работни групи/ 
Комитети  

Диалог  - Изслушвания и 
обществени форуми  

- Граждански  форуми 
и съвети  

- Основно лице за 
връзка с 
правителството  

- Изслушвания и панели с 
въпроси и отговори  

- Експертни семинари  

- Комитети с участие на 
всички заинтересовани страни 
и консултативни органи  

 Открити 
пленарни 
сесии или 
заседания на 
комитета  

- Семинари за 
изграждане на 
капацитет  

- Семинари за 
обучение  

- Работни групи 
или комитети  

- Семинари и 
съвещателни 
форуми 

Консултация  
 

 Петиции 

- Консултации 
онлайн или други 
техники 
 

- Изслушвания и панели с 
въпроси и отговори 

- Експертни семинари 

- Комитети с участие на 
всички заинтересовани страни 
и консултативни органи 

 Открити 
пленарни 
сесии или 
заседания на 
комитета 
 

- Мероприятия, 
конференции, форуми, 
семинари 
 

- Механизми за 
обратна връзка 

- Конференции  
или срещи 

- Консултация 
онлайн 

Информация  
 

 Лесен и открит 
достъп до 
информация 

- Проучвания 

- Кампании и 
лобиране 

 Уебсайт за  
ключови документи 

 Открит и свободен 
достъп до документи за 
политики 

 Уебсайт за ключови 
документи 

- Кампании и лобиране 

 Излъчване в мрежата 

- Резултати от изследвания 

- Кампании и 
лобиране  
 

 Открит достъп 
до информация 

 Уебсайт за 
достъп до 
информацията 

- E-mail съобщения 

- Често задавани 
въпроси 

 Публични 
тръжни 
процедури 

 Открит 
достъп до 
информация 

- Събиране на 
доказателства 

- Оценяване 

- Проучвания 
 

 Открит 
достъп до 
информация 

Етапи в процеса на 
вземане на политически 
решения 

Определяне на 
дневен ред  

Изработване  Решение  Изпълнение  Проследяване Пре-
формулиране 

                                                        
5 Матрица на гражданското участие, http://infopass.eu/cause/images/11_Kodex_dobri_praktiki.pdf 
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Препоръки за подобряване на гражданското участие в процеса на вземане на решения: 

- По отношение на нивата на участие е необходимо да се обърне внимание на дейности подкрепящи осъществяването на диалог, 

консултация и партньорство с гражданите и техните организации, в т.ч.  

 създаване на граждански форуми и съвети,  

 определяне на лице за връзка с публичната администрация,  

 сформиране на работни групи/комитети с участие на всички заинтересовани страни и консултативни органи,  

 организиране на обществени и съвещателни форуми, изслушвания и панели с въпроси и отговори, експертни семинари,  

 използване на механизми за обратна връзка,  

 провеждане на онлайн консултации,  

 анализ и споделяне на резултатите от проведени допитвания, консултации и обществени обсъждания, 

 организиране и участие в семинари за изграждане на капацитет и др. 

 

- Приоритетно подобряване на взаимодействието между НПО и публичните органи може да се търси в етапите на изработване, 

проследяване и преформулиране при вземането на политически решения като се акцентира върху изслушването на 

заинтересованите страни и съвместното изработване, вземане, изпълнение и преформулиране на политически решения от 

обществен интерес. 
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5. Изследване, публикувано от Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement at Tufts University, разделя 

гражданското участие в три категории: гражданско, изборно и политическо. 

 

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ 

Неполитическо участие Изборно участие Политическо участие 

Решаване на проблеми на общността Редовно гласуване Контакти с политици 

Редовно доброволчество за 

неполитическа организация 

Агитиране на други за упражняване на право на глас Контакти с печатни медии 

Активно членство в група или асоциация Демонстриране на значки, надписи, стикери Контакти с електронни медии 

Участие в благотворително събитие Принос към предизборни кампании Електронни петиции 

Участие в друг вид благотворителност Доброволчество за кандидат или политическа партия Петиции на хартия 

Кандидатиране на избори Регистриране на избиратели (само в избирателни 

системи с доброволна регистрация) 

Бойкоти 

Символично неучастие  Кампания от врата на врата 
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6. Модел на добри практики на ефективно местно самоуправление е разработен от СЪВЕТА НА ЕВРОПА в пет основни области на 

компетентност със съответните индикатори за оценка и препоръка към общините да го използват за осъществяване на „сравнителен 

анализ“.   

 

                                                        
6 Добри практики на ефективно местно самоуправление, СЪВЕТ НА ЕВРОПА 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИИ НА ЕФЕКТИВНОТО МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ6 

ФУНКЦИЯ 3: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ /ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ 1:  АНГАЖИРАНОСТ НА ОБЩНОСТТА 

 1. Гражданско участие /Област на компетентност 1:  Ангажираност на общността   

- Изисква, вслушва се и отговаря на мнението на местното население и приветства “сигналите за обратна връзка” относно предоставяните услуги.   

- Създава възможност за участие в планирането и предоставянето на услуги.  

- Насърчава гласуването.  

- Осигурява възможност на жителите на общината да се свързват с всички изборни представители и да изказват своите мнения.  

Разбира важността на 

взаимоотношенията с 

всички обществени 

групи;   

НИВО НА КОМЕТЕНТНОСТ Позитивни 

индикатори 

Негативни 

индикатори 

НИВО 1 НИВО 3 НИВО 5   
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Вслушва се в 

мнението на 

потребителите на 

услуги и 

организациите, за да 

подобри политиката и 

изпълнението на 

целите;   

Активно ги включва 

при вземането на 

решения;   

Активно насърчава 

гласоподавателите да 

вземат участие в 

изборите.   

Изградени са 

информационни 

центрове за услуги;   

Предвиждат се 

обучения за кадрите, 

имащи пряка връзка с 

общността и нейното 

привличане 

• Изборните 

представители са 

активни в някои 

сфери;  

• Не напълно 

активно в 

ангажирането на 

местните хора;   

• Консултирането 

е минимално и се 

възприема по-

скоро като 

средство за 

информиране;  

• Използват се 

само традиционни 

методи (напр. 

публични срещи).  

 

 

 

• Повечето избираеми 

представители са 

обучени да представят 

интересите на 

местната общност  

• Има ефективна 

стратегия за 

насърчаване активното 

гражданско участие;  

 Насърчава се 

регистрирането и 

гласуването;  

• Провеждат се 

нередовни 

консултации, но има и 

иновации, на 

разположение са 

ръководства и 

обучение. 

 

 

 Близки и редовни 

контакти между 

общината и всички 

обществени групи; 

 Изборните 

представители са много 

активни;  

 Съществува традиция за 

провеждане на 

консултации и 

насърчаване на участието 

с цел усъвършенстване; 

 Висока изборна 

активност. 

 Разработена е стратегия 

за провеждане на 

консултации с различни  

техники и подкрепена от 

добра комуникация; 

 Наличие на обратна 

връзка. 

- примери на добре 

проведени 

консултации; 

 - механизми за 

насърчаване на 

изборната активност; 

- специални мерки за 

насърчаване 

ангажирането на 

малцинствените 

групи;  

- активно участие на 

общността в срещи;  

- примери на вземане 

на решения от 

местната общност;  

- насърчаване на 

реакции за обратна 

връзка. 

 

 

- няма отчетност 

пред местната 

общност;  

- не се проучва 

общественото 

мнение; 

 - изборните 

представители не са 

активни в 

общността; 

 - населението не 

одобрява местната 

политика. 

 - Общинският 

съвет взима 

решенията, а  

кметът поема 

отговорността. 
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Основни въпроси 

1 Какви механизми се 

използват за 

ангажиране на 

общността? 

Констатации: 

- Общината редовно публикува покани за предстоящи обсъждания в интернет страницата си. 

- Медиите са по-активни в отразяването на проведени обсъждания и не толкова относно предоставяне на 

информация за предстоящи.   

- Публикуват се проекти на местни нормативни документи, с цел събиране на мнения и препоръки. 

Мерки за подобряване: 

- Изготвяне на нормативни документи регламентиращи условията и реда за провеждане на обществено 

обсъждане в общината.  

- Създаване на обществени и кметски съвети, работни и експертни групи на територията на общината като 

консултативни органи към кмета и ОбС с ясно формулирани правила за участие и отчетност.  Осигуряване 

на публичен достъп до протоколи от работата на обществени, консултативни и кметски съвети. 

- Провеждане на медийна кампания за осигуряване на широка обществена осведоменост за предстоящи 

публични обсъждания. 

- Онлайн консултиране за проучване на общественото мнение за разработване и прилагане на политики от 

местно значение. 

- Внедряване на мобилните приложения за осъществяване на комуникация и предоставяне на услуги. 

2 Как се провеждат 

консултации със 

специфичните 

Констатации: 

- В Община Хасково е създаден е Консултативен младежки съвет (КМС)  
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групи (напр. 

дребния бизнес, 

малцинствата, 

младите хора)? 

Съветът обединява представители на Общински съвет-Хасково, младежки общности, неправителствени 

организации, работещи в сферата на младежките дейности, Ученически и Студентски съвети, експерти от 

Община Хасково, които подпомагат работата на кмета по различни теми, отнасящи се за младите хора. В 

оперативната работа на Съвета, в зависимост от проблематиката,  могат да участват различни специалисти от 

Общинска администрация или други външни експерти. 

Консултативният младежки съвет има за цел да подпомага работата на Общинския съвет, Кмета и общинската 

администрация в областта на формирането, организирането, координирането и реализирането на младежката 

политика, изразява мнението и интересите на широкия спектър на младите хора от града и общината, след 

проучване на желанията, мненията и интересите им.  

Мерки за подобряване: 

- Създаване на обществени/консултативни съвети в социалната сфера, в който са включени представители на 

целевите групи с цел да оказват съдействие на общинската администрация при формирането и 

провеждането на местни политики.  

- Организиране на срещи и изнесени приемни на кмета и общинските съветници с граждани, НПО и 

заинтересовани страни (в т.ч.  синдикални организации, браншови организации, концесионери, 

собственици на заведения и др.).  

- Организиране на форуми и семинари за споделяне на идеи и опит между публичната администрацията и 

граждански организации под формата на Световно кафене, Отворено пространство и др. 

- Проучване на обществените нагласи и осигуряване на обратна връзка чрез иницииране на предварителни и 

последващи анкети към гражданите на официалната интернет страница на общината и в медиите, анализ на 

резултатите, предложения на база на анализа, предприемане на мерки и оповестяването им.  

3 Какво е мнението на 

хората за 

Констатации: не се открива информация. 
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провежданите с тях 

консултации 

Мерки за подобряване: 

- Прилагане на механизми за насърчаване на гражданското участие и поощряване на диалога между НПО и 

местната администрация. 

4 Как се отразяват 

резултатите от 

консултациите в 

приоритетите, 

политиките и 

плановете на 

общината? 

Констатации: 

Като част от процеса на обществени консултации Община Хасково кани гражданите и граждански сдружения, 

различни организации и други заинтересовани страни да представят становища, мнения и предложения по 

публикувани проекти на документи, които се отчитат при вземането на управленски решения. 

Мерки за подобряване: 

- Организиране на дискусионни форуми и работни срещи с всички заинтересовани страни във всички етапи 

на съвместно вземане на политически решения. 

5 До каква степен са 

“отворени” срещите 

на комисиите?  

Решенията вземат 

ли се открито или са 

тайни? 

Констатации: 

Заседанията на постоянните комисиите към ОбС Хасково са открити. Публикува се график на заседанията им. 

Мерки за подобряване: 

- Изготвяне и популяризиране на ясни правила за възможностите за участие на гражданите в работата на 

постоянните комисии към ОбС и в сесиите на ОбС и за реда на това участие. 

6 Какво се прави, ако 

ключова фигура 

като общинския 

съветник не е 

ефективна? 

Констатации: 

Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА 

съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Хасково. При неприсъствие на 

заседанията на ОбС, както и на заседанията на специализираните органи (комисии) на ОбС, общинските 

съветници не получават възнаграждения. 
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ФУНКЦИЯ 1: РЪКОВОДСТВО/ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ 5: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА 

 2. Изграждане на партньорства - Основна област на компетентност: 5  Изграждане на партньорства 

- Изгражда силни партньорства с местни организации и другите нива на управление  

- Създава предпоставки местните организации да дават своя принос за ефективно местно управление. 

Разбира нуждата и 

намира начини за 

сътрудничество 

между местните 

институции и 

организации за 

иницииране и 

изпълнение на 

политики и програми 

съвместно или 

координирано в полза 

на общността. 

Изграждане на П 

вътре в общината, 

м/у общината и 

правителството, и 

НПО- та, м/у 

общината и 

м/ународни 

организации и т.н 

НИВО НА КОМЕТЕНТНОСТ Позитивни 

индикатори 

Негативни 

индикатори 

НИВО 1 НИВО 3 НИВО 5   

* Осъществява 
спорадични 
комуникации с 
други сектори 
(централна власт, 
НПО, 
организации в 
общността, 
частния сектор и 
други публични 
институции). 

 

 

 

 

* Активен подход за 
ангажиране и на 
други сектори;   

*Наличие на 
структури, които 
дават възможност на 
различни сектори да 
работят съвместно; 

*Разбиране на 
значението на 
партньорството за 
структурите и 
отговорностите на 
общината. 

 

* Партньорствата дават 
положителни резултати; 

*Чувство на отговорност 
и достатъчни умения за 
съвместна работа на 
персонала и изборните 
представители; 

* Ефективно планиране 
на местно ниво с принос 
на всички обществени 
групи и бизнес сектори; 
примери на съвместно 
вземане на решения и 
споделени ресурси; 
споделено управление. 

 

- добър и 
всеобхватен план за 
развитието на 
общността;  

- местен форум или 
ефективно работещи 
смесени комисии;  

- съвместни 

стратегии по 

основни въпроси 

(напр. подобряване 

на здравеопазването, 

развитие на бизнеса).  

- да се сформират 

работни групи по  

- някои опити за 
комуникации с 
обществените 
групи и бизнес 
секторите;  

- няма ясни 
доказателства за 
работещи 
партньорства;  

- някои обществени 
групи са изолирани; 

- партньорствата се 
възприемат само 
като “говорилня”;  

- “феодално” 
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партньорства и ясни 

правила за 

сключването им; 

- набиране на 

проекти; 

- популяризиране на 

партньорства. 

поведение, 
затваряне;  

- липса на 
партньорства между 
отделните служби. 

 

 

 

Основни въпроси 

1 Какви са 

отношенията на 

общината с 

централната власт, 

другите институции 

на публичния 

сектор, НПО, 

частния сектор и 

други организации 

на общността? 

Община Хасково поддържа добри отношения с централната власт, НПО и частния сектор, което е видно от 

редица съвместни дейности и изграждане на партньорства със споделени отговорности и ресурси. 

Разработени са инструменти за подкрепа на проекти и инициативи на местни НПО и граждански групи 

реализирани на конкурсен принцип със средства от общинския бюджет.  

Общината участва в партньорски мрежи на междуобщинско, регионално и национално ниво. 

Изпълняват се много на брой проекти в партньорство с различни граждански и публични организации. 

Община Хасково е с висока оценка за реализацията на проект “Независимост и толерантност в Европа“ 

/InToEU/. Снимките от събитието и инициативите по него са включени в специална брошура на Европейската 

Комисия популяризираща програмата. 

2 Инвестират ли се 

усилия, персонал, 

финанси, 

съоръжения, 

Община Хасково участва като равностоен партньор в реализирането на проекти и инициативи чрез съвместно 

вземане на решения, споделяне на ресурси и споделено управление. 
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оборудване и 

експертиза в 

партньорствата? 

3 Другите сектори 

инвестират ли в 

работата в 

партньорство с 

общината? 

Не се открива информация за иницииране на общинско публично-частно партньорство.  

4 Има ли примери на 

добри 

партньорства? 

Какви са 

резултатите от тях? 

Община Хасково поддържа дългогодишни връзки и приема делегации от побратимени градове съгласно: 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Виена-Вийден, Австрия подписано на 26.05.2009 г. 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Одрин, Турция подписано на 16.02.2009 г. 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Шатура, Руска федерация подписано на 27.05.2008 г. 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Eнгера, Испания подписано на 09.09.2008 г. 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Визеу, Португалия подписано на 07.08.2008 г. 

- Споразумение за побратимяване между Хасково и Лестър, Великобритания подписано на 15.11.2005 г. 

- Шатийон-сюр-Ендр, Франция 

Общината активно използва възможностите за участие в трансгранични и международни партньорски проекти: 

- Проект: „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство“ 

(„Crossing the paths of History and Culture“) /CHIC/, финансиран по Програма за териториално 

сътрудничество Интеррег V-A Гърция- България 2014-2020. 
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Общата цел на проекта е да се насочи вниманието към историческия, туристически, икономически и логистичен 

аспект на ос „Комотини – Хасково“, като стратегическа ос в една по-широка зона, както и да се подпомогне 

развитието на двата региона. Проектът също така цели да промотира културното наследство и неговото 

изразяване чрез театър, фолклорни събития и засилване на връзката между културните институции и 

предприемачеството в двата региона и да развие трансгранична обща туристическа идентичност посредством 

културни събития, които от своя страна ще създадат модел, насърчаващ по-бърза и по-ефективна социално-

икономическа интеграция. Създаването на общ туристически бранд на пограничните региони ще спомогне за 

конкурентоспособността и  по-яркото отличаване на съответния туристически продукт на глобалния 

туристически пазар. За да се постигне тази цел на проекта, се планират дейности по подобряване на 

съществуващи културни активи (Старата библиотека в Комотини, ОНЧ „Заря“ и театъра в Хасково). 

Водеща страна на проект „Съхраняване, защита, популяризиране и развитие на културното наследство“ 

(„Crossing the paths of History and Culture“) /CHIC/ е Община Комотини, а партньори по проекта са Община  

- Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни 

структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, финансиран по 

програма за териториално сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020 

Общата цел на проекта е да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на 

равнищата на заетост в трансграничната зона, както и да се създадат нови знания за да се повиши 

осведомеността, която да даде възможност на хората в региона да разберат напълно условията, при които 

социалното предприемачество започва, развива своята дейност и допринася за ефективно и ефикасно решаване 

на социалните предизвикателства по устойчив начин. 

Водеща страна е Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция) с партньори: Община Хасково, Търговско 

промишлена палата - Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, град Хасково, Факултет по 

икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Камара в Драма, Камара в 

Ксанти и “ГНОСИ АНАПТИКС“, Университет на Македония - катедра "Образователна и социална политика", 
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Солун, Гърция. 

Основни цели: 

Да разшири социалното предприемачество и да допринесе за повишаване на заетостта в трансграничната зона. 

Да създаде нови знания и повиши осведомеността  на лица от трансграничния регион във връзка с условията, 

при които социалното предприемачество започва и се развива; 

Да разбере кои регламенти и мерки подобряват този сектор, както и да се идентифицират ненужните правни 

бариери; 

Да подобри ефективността на местните политики за развитие на социалното предприемачество; 

Да подпомогне качеството и икономическия растеж на социалните предприемачи в трансграничната зона; 

Очакваните резултати по време на проекта и при завършването му следва да засилят интереса към социалното 

предприемачество в двата региона - България и Гърция. За целта ще бъде направено идентифициране и анализ 

на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество. Двата региона ще работят в тясно 

сътрудничество за внедряване на ИКТ инструмент за подобряване на нивото на предприемачески умения, за 

насърчаване на предприемачески нагласи и трансверсалните умения на лицата, заинтересувани от създаването 

на социално-икономическо предприятие или физически лица, работещи в социално-икономическо 

предприятие.  Също така ще се предостави възможност на съществуващи и перспективни социални 

предприемачи с програма за обучение, материали за обучение, насочени към развиване на компетенциите на 

предприемача за стартиране и управление на социално-икономическото предприятие. 

- Проект “Закупуване на високо технологично оборудване за ранно оповестяване при възникване 

на горски пожари (“FIRE DETECTION”), финансиран по програма за териториално 

сътрудничество Интеррег Гърция – България 2014-2020. 

Водещ бенефициент по проекта e  Община Суфли. 
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Основната цел на проекта е ранно оповестяване и превенция на възникването на пожари в горски зони и 

защитени местности. В обобщение главните цели  са: 

- повишаване на ефективността на системата за защита на биологичното разнообразие 

- подобряване на управлението и защитата на избраните защитени зони чрез непрекъснато наблюдение 

на районите и по-добро управление на пожарите (предотвратяване, откриване на време, управление на 

кризи, оценка на риска); 

- популяризиране на обществената осведоменост относно необходимостта от опазване на околната среда и 

биологичното разнообразие и предотвратяване на опасностите, 

- да консолидира смисълът на сигурността в защитената зона срещу опасност от пожар и незаконни 

дейности и вследствие на това да подобри законното предприемачество в района и да разшири 

резултатите от проекта до други защитени територии в района на Централна България. 

В рамките на проекта е предвидено изграждането на кула, снабдена със Сканиращ термален комплекс, МТО 

станция, Автономно ел. захранване, Телекомуникационен модул, Специализиран софтуер, Контролен център, 

видеонаблюдение на системата, мълниезащита и други. Работата на системата ще подпомага дейността на 

специализираните служби в Община Хасково, чрез непрекъснато сканиране на радиус от 15 км. и изпращане на 

ранно предупреждение в случай на възникването на пожар. 

- Проект „Европа – наследство и бъдеще“, финансиран от Европейския съюз по програмата 

„Европа за гражданите“, Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“, завърши с 

успешно реализиране на дейностите и постигане на зададените цели и приоритети. 

Участие: В проекта участие вземат 177 граждани, от които 78 са от град Шатийон – сюр - Ендр, Франция, 27 от 

град Комотини, Гърция, 55 от град Онещ, Румъния, 17 от град Лестър, Англия. 

Място/Дати: Срещата е в град Хасково, България от 07.09.2018 г. до 12.09.2018 г. 
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5 Има ли примери на 

общи ресурси или 

интегрирано 

предоставяне на 

услуги? 

Не се открива информация. 

6 Има ли случаи, при 

които общината 

отказва 

партньорство? 

Защо? 

Не се открива информация общината да отказва партньорство. 

 


