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1.  ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Взаимодействието между Общинските администрации, гражданите и 

бизнеса  при планирането, управлението и изпълнението на местни 

политики е една от базисните предпоставки за устойчиво развитие. В 

дейността си Община Поморие се опира на структурите на гражданското 

общество като посредник при решаване на проблеми на общинско ниво и 

като медиатор на групови граждански интереси в хода на постигането на 

стратегическите си цели за развитие, разработване и изпълнение на 

общинските политики. 

Структурите на гражданското общество на територията на община 

Поморие включват неправителствени организации, работещи в различни 

сфери на дейност; браншови и бизнес организации; неформални 

граждански сдружения; доброволчески организации. Действащите на 

територията на община Поморие структури на гражданското общество са с 

местна ориентация и с регионална ориентация.  

Лисабонският договор за изменение на Договора за Европейския 

съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан през 

2007 година и Законът за юридическите лица с нестопанска цел от 2000 г. 

предоставят възможност на тези организации да се включват активно в 

процесите на вземане на решения на национално и местно ниво и да 

изграждат мрежи и коалиции, чрез които да защитават обществените 

интереси. 

Взаимодействието на местната власт и структурите на гражданското 

общество в община Поморие се осъществява в процеса на проучване на 

обществените потребности; планиране и прилагане на местни политики на 

развитие; разработване на общински стратегии, тяхната реализация, 

мониторинг и оценка.  

Моделът на партньорство се характеризира с две измерения:  
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 Хоризонтално измерение, свързано с характера и капацитета на 

необходимите ресурси /човешки, материални, 

финансови, информационни/  

 Вертикално измерение, което зависи от ясното определяне на 

партньорството като акт на политическа воля и от 

участието на вземащите решения структури 

Механизмите за гражданско участие на практика се прилагат чрез три 

основни инструмента за осъществяване на партньорства:  

 ИНФОРМИРАНЕ- еднопосочни информационни потоци, при 

които местната власт изготвя и предоставя информация, 

предназначена за гражданите и техните организации; 

 КОНСУЛТИРАНЕ- двупосочна връзка, при която гражданските 

организации осъществяват обмен на информация с 

общинските институции, събиране на обратна информация и 

отзиви, фокус- групи, конференции, кръгли маси, обсъждания и 

други форми; 

  АНГАЖИРАНЕ ИЛИ АКТИВНО УЧАСТИЕ- връзка, основаваща се 

на партньорство с местната власт, при което гражданите и 

техните организации вземат активно участие в процеса на 

разработване на конкретни дейности и политики. 

 

Моделите на партньорство в община Поморие се основават на 

активното сътрудничество между местните власти, представени от 

Общинската администрация и Общинския съвет и неправителствени 

организации, както и с участието на други ключови местни структури- 

организации на бизнеса, браншови организации, държавни институции.  

Съвместните инициативи на местно равнище в община Поморие 

между органите на местно самоуправление, структурите на гражданското 

общество и бизнеса са добра база за изграждане на мостове и 

партньорства и за създаване на сериозни предпоставки за ефективна 
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мобилизация на възможностите и усилията на всички участници за 

решаване на проблемите на общността чрез изграждането на ефективен 

местен капацитет.  

 

1.1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА  АНАЛИЗА 

 

Конкретната цел на настоящия Анализ е: идентифициране на 

проблемите при управлението и изпълнението на Политика за устойчиво местно 

развитие, Социална политика и Политика за опазване на околната среда /целеви 

политики по проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, 

гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община Поморие“/, 

дефиниране на търсените проблеми и начините за въздействие. 

Подцели на  Анализа: 

1. Установяване нивото на осведоменост на гражданите, бизнеса и 

НПО сектор за целевите общински политики; 

2. Установяване нивото на удовлетвореност на гражданите, бизнеса и 

НПО сектор от управлението и изпълнението на целевите общински политики; 

3. Установяване необходимостта от промени за подобряване на 

качеството, ефективността и ефикасността на изпълнението на целевите 

общински политики от Общинска администрация Поморие; 

4. Формулиране на препоръки за подобряване на гражданското 

участие и бизнеса при изпълнението на целевите политики.  

 

Задачите, необходими за изпълнението на конкретната цел и подцелите 

на Анализа се свеждат до: 

 дефиниране на областите на политиката, за които отговаря кмета на 

Община Поморие като орган на изпълнителната власт; 

 идентифициране на правомощията на органа на власт, определени 

в законодателството; 
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 изследване на стратегическите цели на Общинската администрация, 

заложени в целевите общински политики, документите за постигане  на тези 

цели и отчетността за измерване на постигането; 

 установяване на връзката между стратегическите документи и 

политиките, по които работи Общинска администрация Поморие; 

 формулиране на препоръки и разработване на План за 

оптимизиране взаимодействието между Общинска администрация Поморие, 

гражданското общество и бизнеса при изпълнението на целевите общински 

политики. 

1.2. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ  ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗА 

 

Настоящият анализ е съсредоточен в рамките на Общинска администрация 

Поморие, структурите  на гражданското общество и бизнеса на територията на 

общината. Като приложение към настоящия доклад (Приложение 2) е предложен 

и Анализ на Анкетно проучване за установяване гражданската осведоменост 

и чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и 

управление на 3 общински политики. 

 
1.3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Очакваните резултати след провеждане на анализа са извеждане на:  

 Формулирани препоръки и разработен План за оптимизиране 

взаимодействието между Общинска администрация Поморие, 

гражданското общество и бизнеса при изпълнението на целевите 

общински политики.  

 Изводи и препоръки за оптимизиране на функциите на Общинска 

администрация Поморие при изпълнението на целевите общински 

политики; 

 Изводи и препоръки  за подобряване на ефективността от дейността на 

администрацията; 
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 Съответствие на формулираните мисия, визия, цели на администрацията, 

отговаряща за изпълнението на целевите общински политики; 

 Изводи и препоръки  за подобряване на ефикасността от дейността на 

администрацията; 

 

1.4. КРАТКО ОПИСАНИЕ  НА МЕТОДОЛОГИЯТА  

 

Методите, които са използвани за извършване на Анализа включват: 

 събиране, проучване и анализ на документи и информация с цел 

установяване на правомощията на органа на власт, функциите на 

Общинската администрация, поставените цели, постигнатите резултати и 

ресурси, които са използвани. (Пълният списък от разглежданите 

документи е представен в Приложение 1) 

 анкетно проучване чрез предварително разработена Анкетна карта. 

Анкетните карти бяха предоставени на гражданите в Центъра за 

информация и услуги и на сайта на Община Поморие в продължение на 3 

седмици /м. март 2019 г./. Анкетни карти попълниха участниците в 

Публичното обсъждане и обществено консултиране на три общински 

политики /представители на Общинска администрация Поморие, бизнеса 

и НПО сектор/, което се проведе в град Поморие на 26 март 2019 г. В 

договорения срок /30 март 2019 г./ бяха получени 82 попълнени Анкетни 

карти. (Приложение 2); 
 интервю с 23 представители на НПО сектор, бизнеса и граждани /случаен 

принцип/, проведено в периода 27-29.03.2019 г. Интервютата бяха 

структурирани с цел събиране на допълнителна информация по въпроси, 

свързани с въздействието на целевите общински политики върху местната 

общност (Приложение № 3 – Протокол „Резултати от проведено 

интервю“) 

 провеждане на фокус групи с общо 14 представители на бизнеса, НПО, 

граждани и експерти от Общинска администрация  Поморие. (Приложение 
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№ 4- Резултати и препоръки от проведени Фокус- групи в община 

Поморие) 

 наблюдение и оценка на резултатите от анкетните проучвания, 

интервютата и фокус групите.  

 

Анализът беше изготвен в периода от 12 март до 15 декември 2019 г. 

от „ГАРДИЪН ЕЙНДЖЪЛ МЕДИА“ ЕООД- Бургас с активното съдействие на 

Община Поморие.  

Екипът от страна на Общинска администрация Поморие беше 

натоварен с извършването на организационно- административна дейност и 

оказване на логистична подкрепа на екипа, провеждащ Анализа. Конкретните 

задължения бяха определени, както следва: 

 комуникиране на целта и обхвата на  анализа със заинтересованите 

страни; 

 определяне на служителите, които ще съдействат за предоставяне 

на документи и информация от страна на Общинска администрация Поморие;  

 съдействие за организиране и провеждане на интервютата и фокус -

групи; 

 спазване на сроковете и обхвата на дейностите по съгласувания 

работен план; 

 осигуряване на необходимите документи, изисквани от екипа на  

Изпълнителя;  

 участие при съгласуване на Плана за оптимизиране 

взаимодействието между Общинска администрация Поморие, гражданското 

общество и бизнеса при изпълнението на целевите общински политики.   

 

Задълженията на екипа, провеждащ  анализа са: 

 участва в дефинирането на заинтересованите страни на Анализа и 

разработва списък с необходими документи за провеждане на  анализа; 
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 провежда интервюта и фокус – групи. Анализира резултатите 

от проведените интервюта и Фокус- групи; 

 анализира текущото състояние на дейността на Общинска 

администрация Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при 

изпълнението на Политика за устойчиво местно развитие, Социална политика 

и Политика за опазване на околната среда;  

 идентифицира области за подобрения въз основа на 

констатациите и изводите от анализа на текущото състояние, както и визията 

за бъдещото развитие на целевите общински политики; 

 Формулира препоръки за подобрение и разработва План за 

оптимизиране взаимодействието между Общинска администрация Поморие, 

гражданското общество и бизнеса при изпълнението на целевите общински 

политики. 

 

2. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОМОРИЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛЕВИТЕ 
ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ: ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

2.1.  АНАЛИЗ НА РЕЛЕВАНТНОСТТА  

 

Анализът на релевантността на функциите в Общинска администрация 

Поморие в изпълнение на Политиката за устойчиво местно развитие, 

Социалната политика и Политиката за опазване на околната среда е част от 

съставните компоненти на цялостния анализ на текущото състояние на 

Администрацията. Заедно с взаимосвързаните анализи на ефективността и 

ефикасността от дейността на административната структура, анализът на 

релевантността представлява основна ключова дейност при изготвянето  на 

настоящия анализ. Наложително е да се извърши прецизно формулиране на 

изводи и констатации относно силните и слабите страни, както на функциите на 

общинската структура- предмет на анализа, така и на взаимодействието й с 
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гражданското общество и бизнеса при изпълнението на целевите общински 

политики.  

2.1.1.  Цели на анализа на релевантността 

 

Целите на анализа на релевантността включват: 

 Идентифициране на политиките- обект на анализа, за 

които отговаря органът на местна власт чрез задълбочено и прецизно 

проучване на вътрешноорганизационни, нормативни, стратегически, 

програмни и други документи; 

 Идентифициране, групиране и анализ на правомощията 

на органа на власт по отношение управлението и изпълнението на 3-те 

общински политики  чрез задълбочено и прецизно проучване на 

приложимата нормативна уредба, която предвижда правомощия на органа 

на изпълнителната власт; 

 Идентифициране на правната рамка за гражданско 

участие в процеса на вземане на решения на местно ниво; 

2.1.2.  Анализирани документи 

 

С цел изготвяне на прецизен анализ на релевантността се преглеждат 

и анализират голям брой документи и информация, свързани с областите на 

целевите политики, правомощията на органа на власт и механизмите и 

инструментите за гражданско участие. Това включва както 

вътрешноорганизационни документи, така и законови и подзаконови нормативни 

актове. Детайлен списък на анализираните документи е обособен и предоставен 

под формата на Приложение № 1 към настоящия анализ. 

 

2.1.3.  Целеви области на политика, функции и видове дейности с участието 

на гражданите, бизнеса и НПО сектор 
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Политика за устойчиво местно развитие 

Политиката за устойчиво местно развитие на община Поморие е 

заложена в Общинския план за развитие на община Поморие за периода 2014-

2020г. като се основава на общовалидните принципи за водене на политика за 

устойчиво развитие. Тази политика е насочена към засилване способността на 

местната власт сама да решава своите проблеми; активизиране на гражданското 

участие в процеса на вземане на решения; ефикасно прилагане на средства и 

методи на управление, които изискват всички решения да бъдат вземани 

възможно на най- ниско ниво и по този начин по- близко до хората, за които се 

отнасят.  

В областта на местното развитие Община Поморие си е поставила за 

цел създаването на условия за обединяване на приоритетите на икономическото 

и социалното развитие и разработването на модели за устойчиво развитие на 

общинско ниво чрез открито и отговорно управление, което да води до 

подобряване качеството на живот на гражданите.  

Констатации на Анализа за местното развитие на община Поморие, 

изведени от ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ за 

периода 2014 - 2020г.:  

 Община Поморие разполага с редица преимущества от природно-

климатичен и географско- териториален характер, които не са 

използвани в достатъчна степен 

 Има необходимост от насърчаване на политиката за разкриване и 

запазване на нови работни места, повишаване качеството на 

живот на местното население, повишаване атрактивността на 

района за привличане на инвестиции чрез развитие и 

модернизация на инфраструктурите, подобряване 

конкурентноспособността на местните предприятия и засилване 

на тяхната експортна насоченост. 
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 Необходимо е да се разнообразят структурите на заетост в 

селския район и да се подобрят взаимовръзките между градовете 

и селата. В това отношение е добре да се развие 

преработвателна промишленост на селскостопански продукти и 

алтернативни форми на  туризъм в рамките на частната 

инициатива, да се обособят “вторични опорни центрове” на 

селищната мрежа. 

 Има необходимост от осигуряване на устойчивост на селищната 

мрежа и изграждането на качествена селищна среда, 

гарантираща устойчиво социално- икономическо и екологично 

развитие и висок жизнен стандарт, което следва да бъде една от 

приоритетните задачи пред местната власт. 

 Има необходимост от разработването и прилагането на 

дългосрочна Стратегия за местно развитие на община Поморие,  

която да се разработи и реализира с участието на гражданите, 

бизнеса и НПО сектор.  

 Има необходимост от подобряване на координацията и 

взаимодействието между местната власт, гражданите, бизнеса и 

НПО сектор за планиране, управление и реализация на 

общинските политики и създаване на съвместен капацитет за 

работа между местната власт и гражданското общество.  

Социална политика  

Социалната политика на Община Поморие е заложена в Общинския 

план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г. и в Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Поморие 2016-2020 г. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги обхваща 

услуги, мерки и дейности, които са необходими за осъществяване на ефективна 
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политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в общината в съответствие 

с техните реални потребности и съвременни стандарти за качество и 

достъпност. 

Стратегическите документи изразяват стремежа на всички 

заинтересовани страни да допринесат за развитието на модерна социална 

политика в община Поморие. С тези документи се подкрепя съхраняването, 

поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко 

дете и възрастен в тях.  

За постигането на тези цели се предвиждат мерки за развиване на 

модерна, ефективна система за социални услуги, която поставя в своя център 

ползвателя; отговаря на нуждите на общността; осигурява равен достъп; 

непрекъснато подобрява своето качество.  

Констатации, заложени в стратегическите документи:  

 Има необходимост социалните услуги  в общността на територията 

на община Поморие да  увеличават броя и разновидностите си; 

 Налага се тенденцията за  разширяване на  мрежата от услуги в 

семейна среда за възрастни и деца в риск; 

 Налага се по- нататъшно развитие на дейностите по превенция за 

подкрепа на семействата с деца в риск, възрастни хора с увреждания, самотно 

живеещи стари хора, лица в неравностойно положение; 

 Необходимо е по- активно включване на неправителствения сектор в 

планиране и доставяне на социални услуги на местно ниво.  

 Инвестициите в социалната инфраструктура и социалните дейности 

са с дългосрочен и устойчив позитивен ефект върху демографските процеси и 

цялостното развитие на общината, което налага провеждането на трайна 

политика за подобряване качеството на социалната сфера и предлагането на 

качествени социални услуги.  
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 Основни акценти в сферата на социалните услуги трябва да бъдат: 

осигуряването на равни възможности за достъп до този вид услуги (включително 

и на живеещите в малките населени места); повишаването на тяхното качество; 

изграждането на публично-частно партньорства за предоставянето им; 

подобряване на материално-техническата им база.  

Политика за опазване на околната среда 

Политиката за опазване на околната среда е заложена в: Общинския 

план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г.; Програмата за 

опазване на околната среда на община Поморие за периода 2016-2020г.; 

Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

община Поморие 2016- 2020. 

Визията за околната среда на община Поморие е определена в 

Програмата за опазване на околната среда на община Поморие за периода 

2016-2020г. и е свързана с непрекъсната работа за осигуряване на благоприятна 

жизнена среда за всички жители на община Поморие и чиста околна среда на 

постоянно живеещото население и на гостите на общината.  

Програмата за опазване на околната среда на община Поморие за 

периода 2016-2020г. включва прилагането на фундаменталните принципи за 

осигуряване на устойчиво развитие чрез следните цели: 

• Осигуряване на по-добро качество на атмосферния въздух и 

намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда; 

• Осигуряване на необходимите качествени водни ресурси за нуждите 

на населението и промишлеността и пречистване на отпадъчните води; 

• Минимизиране на генерираните отпадъци и осигуряване на 

ефективното им управление с нарастване на тяхното оползотворяване като 

суровинен ресурс на територията на общината; 
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• Съхранение и опазване на наличното биоразнообразие и по-

ефективно използване на наличните природни ресурси на екосистемата; 

• Намаляване на шумовото натоварване и радиационна обстановка 

• Подобряване на информираността на обществеността на общината 

и осигуряване на по-активно участие при вземането на решения за ефективно 

управление на околната среда в общината. 

Констатации, заложени в стратегическите документи 

Налице е необходимост от: 

 Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез 

намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлените 

предприятия, автомобилния транспорт и битовия сектор;  

 Ограничаване достъпа на тежкотоварни автомобили до определени 

райони и въвеждане на изисквания към строителните фирми с оглед 

предотвратяване и намаляване запрашваемостта на въздуха; 

 Намаляване шумовото замърсяване в населените места, 

предизвикано от стопански обекти; 

 Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и 

промишлеността; 

 Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

 Намаляване на риска от стари замърсявания; 

 Укрепване и поддържане на мрежата от защитени територии в 

общината;  
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На територията на община Поморие е създаден ефективен местен 

капацитет за планиране, разработване и реализация на целевите общински 

политики, който е с капацитет да продължи да се развива  и да привлича нови 

участници и други заинтересовани страни и в други местни политики за развитие. 

Представители на НПО сектора и бизнеса в община Поморие са 

участвали в хода на разработване на целевите политики и могат да 

бъдат коректив за тяхното изпълнение като участват в мониторинга 

за изпълнение на общинските политики и следят за постигането на 

индикаторите за количество и качество.  

Те се определят като партньори на местната власт и 

заинтересована страна както от разработването, така и от 

изпълнението на общинските политики.  

Развитието на гражданското общество предопределя и участие 

на отделни граждани в процеса на планиране, разработване и прилагане 

на местните политики.  

Взаимодействието между местната власт в община Поморие и 

структурите на гражданското общество и бизнеса могат да се 

систематизират, както следва:  

 Съвместно разработване на цялостната политика на 

общината за местно развитие;  на определени целеви политики и 

програми, както и на споразумения за съвместна дейност;  

 Въвличане на организации на гражданското общество и 

бизнеса в работата на комисиите към Общински съвет – Поморие; 

 Създаване на групи за обществена оценка на проблемите, 

групи за граждански диалог,  консултативни и обществени съвети към 

кмета, мрежи за партньорство; 
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 Изграждане на временни или постоянно действащи органи за 

взаимодействие между Общински съвет, Общинска администрация и 

представители на неправителствения  сектор и бизнеса; 

 Обединяване на усилията за финансиране на значими местни 

дейности;  

Към партньорството в различни сфери се присъединяват и 

други ключови заинтересовани страни- местни структури на държавни 

институции.  

2.1.4.  Идентифициране на правомощията на органа на власт, функциите на 

Общинска администрация Поморие и на правата на гражданското общество, 

определени в законодателството 

 

Правомощията на кмета, в качеството му на орган на власт, дадени от 

специални закони и подзаконови нормативни актове, са идентифицирани и 

групирани по области на политика, подробно изброени в т. 2.1.3.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Конституцията на Република България, тя е 

единна държава с местно самоуправление. По силата на глава VII от 

Конституцията Общината е основната административно- териториална единица, 

в която се осъществява местното самоуправление. Орган на местното 

самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от 

населението на съответната община за срок от четири години по ред, определен 

със закон. Орган на изпълнителната власт в общината е кметът. Той се избира 

от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, 

определен със закон. В своята дейност  кметът се ръководи от законите, 

актовете на общинския съвет и решенията на населението. Правомощията на 

кмета на общината произтичат от националното законодателство и от решенията 

на общинския съвет.  
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Всеки орган на власт, включително кметът на Общината, има две 

основни категории правомощия, определени от българското национално 

законодателство:  

 правомощия, произтичащи от позицията му на ръководител на 

Общинска администрация Поморие;  

 правомощия, които са свързани с неговата компетентност като орган 

на изпълнителната власт на територията на община Поморие.  

Първият тип правомощия са общи правомощия, прилагането на които 

се подпомага от общата администрация на Община Поморие.  

Обобщението на нормативната уредба според ЗМСМА - чл. 17, т.1 и чл. 

44 показва сферите на специализираните правомощия на кмета като орган на 

изпълнителната власт в общината:  

• Икономика и общинска собственост;  

• Местни данъци и такси;  

• Регионално / местно развитие;  

• Териториално устройство;  

• Благоустройство, инфраструктура и транспорт;  

• Образование;  

• Здравеопазване и социални дейности;  

• Околна среда и води;  

• Аграрна политика;  

• Култура, спорт, туризъм;  

• Обществен ред; 

 

Правомощията на кмета на местно ниво произтичат от Наредбите на 

Общински съвет Поморие и са определени  в Устройствения правилник за 

организацията и дейността на Общинската администрация Поморие. 

Кметът на Община Поморие носи основната отговорност за 

взаимодействието с организациите на гражданското общество и бизнеса  при 

изготвянето и изпълнението на общинските политики.  
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Функциите на Общинската администрация при формирането и 

изпълнението на целевите общински политики произтичат от законовите и 

подзаконовите нормативни  документи на национално и местно ниво.  

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната 

администрация през 1991 г. се дава право на гражданите да участват в 

решаването на местните проблеми. В чл. 49 от ЗМСМА се регламентира 

участието на граждани и юридически лица в работата на Общинските съвети.  

Принципите на гражданско участие в управлението на местно ниво са 

заложени в Европейската харта за местното самоуправление и в Кодекса на 

добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения. 

При изготвяне на стратегическите документи на Община Поморие, 

отнасящи се до целевите общински политики, са проведени 4 анкети със 

заинтересовани страни и представители на гражданското общество, 5 публични 

обсъждания, 3 дискусии, 7 работни срещи, 3 информационни кампании. 

 

2.1.5. Обобщени изводи и препоръки за подобрение 

 

 Общинската администрация в лицето на кмета на Община 

Поморие е основен инициатор на процеса на разработването на 

целевите общински политики:   

 Политика за устойчиво местно развитие; 

 Социална политика; 

 Политика за опазване на околната среда 

 
 Представителите на Общинска администрация Поморие и на 

Общинския съвет играят основна роля в целия процес на 

разработване и приемане на тези политики. Те са ръководители на 

голяма част от работните групи, участват активно във всички 

задачи и във вземането на окончателните решения на сесии на 

Общинския съвет.  

 По инициатива на Кмета на Община Поморие представители на 

неправителствени организации и бизнеса участват активно в 
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разработването на целевите общински политики като излъчват и 

включват свои представители в работните групи, оглавяват 

отделни работни групи в зависимост от спецификата на 

съответната политика. Те изразяват мнения, отправят бележки 

и дават препоръки и проектни идеи, както в процеса на изготвяне 

на общата идея за структурата на модела за политика, така и при 

разработване на конкретните политики с техните стратегически 

цели, дейности и мерки за действие.  

 Неправителствените и бизнес организациите в община Поморие 

са конструктивен и позитивен коректив на оценките и 

предложенията на местната власт и способстват за постигане 

на максимална публичност и прозрачност на процеса на 

разработване на политиките.  

 Представителите на неправителствените организации и бизнеса 

в община Поморие изпълняват и конкретни задачи в хода на 

разработване на съответната политика: 

- участват в социологически и специализирани проучвания по теми в 

областите, в които конкретните НПО са се специализирали; 

- провеждат анкети със заинтересованите страни от определена 

политика или  с бенефициенти на ползите от нея; 

- организират и фасилитират публични обсъждания, дискусии и 

работни срещи за представяне на приоритети, стратегически цели и визия за 

бъдещите промени;  

- организират и провеждат информационни кампании и изготвят 

информационни материали за обществено обсъждане на новите политики.  

 

Препоръка:  

Да се инициира от Кмета на Община Поморие създаването на Граждански 

консултативен съвет /постоянно действащ орган/ с участието на представители 

на НПО сектор, бизнеса, граждани и медии за идентифициране и 
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приоритизиране на проблемите на местната общност, формулиране, съвместно 

разработване и контрол върху изпълнението на общинските политики.  

 
 

2.2.  АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОРИЕ И НА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА И 

НПО СЕКТОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛЕВИТЕ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ  

 
Ефективността в най- общия смисъл показва отношението на 

постигнатия резултат спрямо поставената цел. В тази част от анализа се отчитат 

постигнатите цели на базата на предварително идентифицираните резултати. 

Ефективността измерва степента, до която провежданите политики чрез 

програми, мерки, инициативи или проекти постигат предварително поставените 

цели.  

 

Един от основополагащите принципи на правовата държава (прогласен 

в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България) хората (народът) в 

качеството си на първоизточник на държавната власт следва да имат 

гарантирани възможности за пряко участие в държавното управление, т. е. да 

определят пряко политическите решения от съществено значение за развитие на 

държавата и обществото. Наред с това този принцип изисква гражданите да 

имат възможността да участват в работата на държавните органи и институции и 

да влияят при вземането на решения, изработването и изпълнението на 

политики, стратегически документи, закони и други нормативни актове, за да се 

постигне максимална съгласуваност и консенсус между тях и държавата по 

различни теми от обществения дневен ред – гражданско участие в процесите на 

вземане на решения. Чрез гражданското участие в процесите на вземане на 

решения се дава възможност за периодичен граждански мониторинг върху 

действията, решенията и политиките, провеждани от държавата. 

 
НПО могат да донесат ползи от знанието и независима експертиза в 

процеса на вземане на решения. Това налага управленските органи на всички 
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нива - от местно и регионално до национално ниво да се възползват от 

съответния опит и компетентност на НПО при разработването и прилагането на 

съответните политики. 

За насърчаване на конструктивни взаимоотношения между гражданите, 

НПО и бизнеса от една страна и публичните органи от друга, на различни 

равнища следва да бъдат съблюдавани следните общи принципи: Принцип на 

участието, Доверие, Отчетност и прозрачност, Независимост  

 
Откритото и отговорно управление на Общинска администрация Поморие по 

отношение разработването и изпълнението на целевите общински политики се 

постига чрез ефективното партньорство между Общинската администрация 

Поморие, гражданите и бизнеса.  

 
В рамките на това партньорство се спазват основните принципи на гражданското 

участие, формулирани в Кодекса на добрите практики за гражданско участие в 

процеса на вземане на решения /одобрен от Съвета на Европа/.  

 
В община Поморие се прилагат следните активни форми на гражданско участие: 
 

 Информация: Достъпът до информация е основополагащ за активното 

участие на НПО, гражданите и бизнеса в процеса на вземане на 

политически решения. Общинска администрация Поморие предоставя 

обществена информация на гражданското общество в достъпен формат. 

 Консултация: Форма на инициатива, при която институциите се допитват 

до НПО, гражданите и бизнеса за тяхната позиция върху определен 

проблем, политически или нормативен документ. От своя страна те 

отправят становища и препоръки, а Общинската администрация дава 

обратна връзка по тях. 

 Диалог: Инициативата за диалога може да бъде двупосочна. Диалогът 

предполага отвореност от двете страни и активна обмяна на позиции. 

Диалогът се използва като активна форма на общуване между Общинска 
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администрация Поморие и гражданите и бизнеса при разработването на 

общи позиции, документи и местни политики. 

 Партньорство: Предполага споделени отговорности на всеки етап от 

процеса на вземане на политически решения, от определянето на дневния 

ред и изработването до решението и изпълнението на инициативите за 

политики. Партньорството се използва като форма на съвместно участие 

между Общинска администрация Поморие, гражданите и бизнеса в 

различни форми за вземане на решения. 

 

Принос на НПО, гражданите и бизнеса за постигане на ефективност 
при формулиране на целевите политики в Община Поморие:  

 
o Застъпничество: гарантиране, че се обръща внимание 

на нуждите и интересите на заинтересованите страни, засегнати от проекто 

политиката; 

o Изграждане на информация и информираност: тук е 

ролята на гражданското общество, което информира заинтересованите 

страни за процеса на формулиране и разработване на съответната 

политика; 

o Експертиза и съвети: предоставяне на анализи и 

изследвания по разглежданите въпроси или поставяне на допълнителни 

приоритети, които да бъдат включени в проекта на политиката; 

o Иновации: предоставяне на решения чрез въвеждането 

на нови подходи, практически решения и конкретни модели, които носят 

ползи за конкретни групи потребители; 

o Предоставяне на услуги: принос към изготвянето на 

политиката, за да се гарантира, че се обръща внимание на  специфичните 

нужди на всички заинтересовани страни; 

o Мониторинг: Чрез мониторинга НПО, гражданите и 

бизнеса могат да се превърнат в коректив на процесите на ефективно 

прилагане на съответната политика.  
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В процеса на формулиране и разработване на целевите общински 
политики Общинска администрация Поморие е осъществила ефективно: 
 

 Обмен на информация: Предоставяне на навременна и 

изчерпателна информация за текущите процеси; 

 Осигуряване на ресурси: човешки, финансови, технически и 

материални с цел гарантиране участието на различни нива на 

гражданското общество; 

 Отзивчивост: Осигуряване на активно участие на съответните 

представители на публичната власт и даване на обратна връзка при 

формулирането и разработването на политиките. 

 

2.2.1. Описание и анализ на Стратегическите цели на Община Поморие за 
изпълнение на целевите политики 

 
Общинският план за развитие на община Поморие 2014-2020 е 

основният инструмент за планиране и реализиране на политиките за местно и 

регионално развитие. 

 
ВИЗИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ, заложена в Общинския план за 

развитие на община Поморие за периода 2014-2020 г. е: динамично развиваща 

се туристическа община, благоприятна за бизнес и инвестиции, с 

екологосъобразна инфраструктура, ресурсно ефективна икономика, място на 

социална сигурност, качествена жизнена среда, уникално природно и културно 

наследство. 

 
Главната стратегическа цел е: 

Повишаване качеството на жизнената среда и условията за трудова 

реализация, постигане на интегрирано, балансирано и устойчиво местно 

развитие, основано на ефективно използване на вътрешния потенциал и 

сравнителните предимства на общината за осигуряване на благоприятна бизнес 

среда, инфраструктурна свързаност, заетост и социално включване. 
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Целевите общински политики- обект на настоящия анализ са заложени 

в следните стратегически цели: 

 

Стратегическа цел 2: 

Повишаване качеството на жизнената среда и условията за трудова 

реализация 

 

Приоритет 4 Ефективна образователна, социалната и здравна система за повишаване 

качеството на живот на населението 

специфична 

цел 1  

Подобряване на адаптивността и пригодността за заетост, равен 

достъп до образование  и социално включване на 

маргинализираните групи 

Мярка 1 

Подобряване качеството на образователните услуги за 

населението, развиване на умения за нуждите на 

местната икономика  

Мярка 2 
Насърчаване на местни инициативи за заетост, 

социално включване на маргинализираните групи 

специфична 

цел 2  

Равен достъп и подобряване качеството на здравните и 

социалните услуги в общината 

Мярка 1 
Деинституционализация на деца и възрастни, 

развитие на качествени социални услуги в общността 

Мярка 2 

Подобряване предоставянето на здравни услуги за 

повишаване качеството на живот на местното 

население 

Приоритет 5  Устойчиво и балансирано развитие на селищната мрежа на община Поморие  

специфична 

цел 1 

Устойчиво и интегрирано развитие на град Поморие в рамките 

на интегриран план за градско възстановяване и развитие 

Мярка 1 Благоустрояване и естетизиране на градската среда, 

вкл. на граския център, жилищните квартали и 

подобряване на енергийната ефективност 

Мярка 2 Строителство, рехабилитация, обновяване и 

благоустрояване на физическата среда в 

производствените терени 

специфична 

цел 2 

Балансирано развитие на околната територия в рамките на 

общината и укрепване на функционалните връзки между 

населените места 

Мярка 1 Подобряване достъпа до основни услуги за 

населението в селския район, благоустрояване на 

малките населени места, развитие на вторични 

опорни центрове - градовете Каблешково и Ахелой. 
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Мярка 2 Развитие на селското стопанство и конкурентен 

хранително-преработвателен сектор, насърчаване 

диверсификацията на икономическите дейности 

Приоритет 6  Подобряване на местния институционален капацитет за успешно усвояване на 

средствата от европейските фондове и донорски програми 

специфичн

а цел 1  

Укрепване на местния административен капацитет за 

стратегическо планиране и управление на проекти 

Мярка 1 
Подобряване на местния капацитет за подготовка и 

управление на програми и проекти 

Мярка 2 
Укрепване на местните структури за консултации и 

партньорство 

специфичн

а цел 2  

Създаване и развитие на партньорства, засилване на 

междуобщинското сътрудничество 

Мярка 1 
Създаване и оптимално използване на публично-

частните партньорства 

Мярка 2 

Побратимяване с общини, установяване на активни 

връзки с водещи компании в сферата на туризма, 

преработвателната промишленост и услугите 

 

Стратегическа цел 3: 

Подкрепа за устойчиво развитие на туризма и балансирано териториално 

развитие.  

 

Приоритет 3 Устойчиво развитие на туризма, съхраняване и валоризиране на уникалното 

природно и културно наследство в община Поморие 

специфичн

а цел 1  

Съхраняване и валоризиране на уникалното природно и културно 

наследство 

Мярка 1 
Интегрирано управление на природните ресурси и 

богатото биологично разнообразие 

Мярка 2 
Подобряване състоянието на културните институти и 

недвижимите културни ценности  

специфичн

а цел 2  

Максимално оползотворяване на културното и природно 

наследство за развитие на конкурентноспособни туристически 

продукти 

Мярка 1 
Развитие на туристически атракции и свързаната с 

туризма инфраструктра 

Мярка 2 
Развитие на конкурентоспособни интегрирани 

туристически продукти 
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Взаимодействието между местната власт и гражданските организации 

при формулирането на стратегическите цели на община Поморие и 

формулирането на целевите общински политики се изразява в:  

o Съвместно разработване на цялостната политика на общината за 

местно развитие, на определени целеви политики и програми.  

o Въвличане на структурите на гражданското общество в работата на 

комисиите към Общинския съвет, излъчване на експерти от общинската 

администрация за съвместна работа със структурите на гражданското общество.  

o Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол 

на проблемите, групи за граждански диалог, консултативни и обществени съвети 

към кмета, мрежи и коалиции за партньорство и др.  

o Изграждане на временни или постоянно действащи органи за 

взаимодействие между Общински съвет, Общинска администрация Поморие и 

структурите на гражданското общество.  

В съвместните екипи за формулиране и разработване на 

общинските политики участват:  

• експерти от Общинска администрация Поморие;  

• представители на структури на гражданското общество – 

неправителствени организации, читалища, спортни клубове, училищни 

настоятелства, социални институции и др.  

• представители на държавните институции и ведомства на 

територията на общината като експерти;  

• представители на бизнеса – участват като партньор на гражданското 

общество, който осигурява експертна оценка, финансова и логистична подкрепа.  

• медиите – имат ключовата роля при популяризиране на 

инициативите и посредничат при диалога с широката общественост в процесите 

на формулиране и разработване на съответната политика.  

• независими експерти, привлечени с цел изготвянето на адекватни 

становища и заключения по конкретната политика.  
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Взаимодействието между местната власт и гражданските организации 

при разработване на политики в община Поморие съдейства и за изграждане и 

развитие на местни партньорства и капацитет, които ще се използват в 

перспектива за формулиране и разработване на други стратегически документи 

и местни политики. 

 

2.2.2. Идентифициране на проблемите при управлението и изпълнението на 

целевите общински политики и на участието на гражданите и бизнеса 

 

Констатации от анализа на взаимодействието при 

управлението и изпълнението на целевите общински политики и 

участието на гражданите и бизнеса 

 В община Поморие е създадена благоприятна среда за 

сътрудничество между местната власт, НПО сектор, гражданите и 

бизнеса за формулирането и разработването на целевите 

общински политики; 

 В процесите на формулиране и разработване на целевите общински 

политики са привлечени всички заинтересовани страни и се 

вземат под внимание различните гледни точки;  

 Сътрудничеството между Общинска администрация Поморие и 

гражданското общество се използва като инструмент за постигане 

на общи цели;  

 Изградена е ефективна система на партньорство между местната 

власт и гражданското общество при управлението и 

изпълнението на целевите общински политики;  

 Организациите на гражданското общество и бизнеса са признати 

като равнопоставени партньори при формулирането и 

реализацията на целевите общински политики; 
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 Отговорностите на Общинска администрация Поморие и на 

гражданските структури и бизнеса са споделени на всеки етап от 

процесите на разработване и изпълнение на целевите политики;  

 

Идентифицирани проблеми при управлението и реализирането 

на целевите общински политики и участието на гражданите и бизнеса:  

 Не е изграден Механизъм за граждански мониторинг и контрол при 

изпълнението на целевите общински политики в община 

Поморие; 

 Не е изградена единна Методология за партньорство между 

Общинска администрация Поморие, НПО сектор, гражданите и 

бизнеса; 

 Гражданското общество в община Поморие не участва активно в 

цялостния процес на формулиране, прилагане, изпълнение и 

наблюдение на всички политики на местно ниво;  

 Не е разработена и въведена Стратегия за местно развитие на 

община Поморие 

 

Препоръки:  

1. Да се сключи Споразумение между Общинска администрация Поморие, 

НПО сектор и бизнес организации за прилагане за разработения в 

рамките на проекта Механизъм за граждански мониторинг и контрол 

при изпълнението на целевите общински политики в община Поморие: 

Политика за местно развитие, Социална политика и Политика за 

опазване на околната среда.   

2. Да се разработи и приложи Стратегия за местно развитие на община 

Поморие  
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2.3.   АНАЛИЗ НА ЕФИКАСНОСТТА  ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОРИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ 

УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА И НПО СЕКТОР ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛЕВИТЕ ОБЩИНСКИ ПОЛИТИКИ 

 

Под ефективност в настоящия анализ се разбира степента на постигане на 

предварително поставени цели. Поради тази причина Консултантът анализира и 

оценява следните основни компоненти: 

 Качество на процеса на планиране, в т.ч. обезпеченост на областите 

на политика със стратегически и планови документи; 

 Обвързаност между дългосрочни и краткосрочни цели на Общинска 

администрация Поморие с дневния ред на обществото; 

 Анализ на вложените ресурси за планиране и отчитане изпълнението 

на поставените цели на Общинска администрация, както и на 

постигнатите резултати при планиране, управление и реализация на 

целевите общински политики   

 

Въз основа на така определените 3 компонента анализът на ефикасността 

на Общинска администрация Поморие изведе следните констатации: 

1. Стратегическите цели на целевите общински политики са ясно 

формулирани и във висока степен разпознаваеми от значима част на 

гражданското общество и бизнеса в община Поморие; 

2. Постигната е средна степен на участие на обществото, бизнеса и 

гражданите в планирането, разработката и изпълнението на целевите общински 

политики;     

3. Постигната е сравнително висока степен на удовлетвореност на 

структурите на гражданското общество и бизнеса от управлението и 

изпълнението на целевите общински политики.  
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4. Идентифицирано е високо ниво на ангажираност на гражданското 

общество в процесите на планиране, разработване, управление и изпълнение на 

целевите общински политики; 

5. Идентифицирана е висока степен на готовност на гражданското 

общество в община Поморие за участие в процесите на вземане на решения при 

разработване и на други общински политики.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 

33 
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за 

открито и отговорно управление на община Поморие“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  
BG05SFOP001-2.009-0017-С01/ 27.12.2018 г., Финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по Процедура 

BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование 

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

3. П л а н  

за оптимизиране взаимодействието  

между Общинска администрация Поморие,  

гражданското общество и бизнеса  

при изпълнението на три общински политики: Политика 

за устойчиво местно развитие, Социална политика и 

Политика за опазване на околната среда 

 

Настоящият  План е разработен и се предлага за изпълнение на 

Общинска администрация  Поморие  във връзка с реализирането на Проект 

„Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за 

открито и отговорно управление на община Поморие“ по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG05SFOP001-2.009-0017-

С01/ 27.12.2018 г., Финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 

по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „ПОВИШАВАНЕ 

НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

Планът има за цел да оптимизира взаимодействието между Общинска 

администрация Поморие, гражданското общество и бизнеса при изпълнението 

на три общински политики: Политика за устойчиво местно развитие, Социална 

политика и Политика за опазване на околната среда. По своята същност този 

документ представлява план за дейността на Общинска администрация Поморие 

по отношение на открито, ефективно и прозрачно местно управление на 

Политиката за устойчиво местно развитие, Социалната политика и Политиката  

за опазване на околната среда, както и на другите общински политики с по- 

широко участие на гражданите, неправителствения сектор и бизнеса.  
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Планът кореспондира с Европейската стратегия за иновации и добро 

управление на местно ниво и е съобразен с принципите за добро и 

демократично управление:  

 Честно провеждане, представителност и обществено участие по 

време на избори - да се осигурят реални възможности за всички 

граждани да упражняват правото си на глас по въпроси от обществен 

интерес; 

 Отзивчивост - да се осигури непрекъснато във времето посрещане на 

нуждите и законно обоснованите очаквания на гражданите от страна на 

местните власти; 

 Ефикасност и ефективност - да се гарантира постигане на целите чрез 

оптимално използване на наличните ресурси; 

 Откритост и прозрачност - да се осигурява обществен достъп до 

информация и да се улеснява разбирането за това как се решават 

обществено значимите въпроси; 

 Върховенство на закона - да се гарантира честност, безпристрастност и 

предсказуемост; 

 Етично поведение - да се гарантира, че общественият интерес е 

поставен над личните интереси; 

 Компетентност и капацитет - да се гарантира, че местните 

представители на населението, както и назначаемите служители са в 

състояние да изпълняват своите задължения; 

 Иновации и отвореност за промени - да се гарантира, че се извлича 

практическа полза от въвеждането на нови решения и добри практики; 

 Устойчивост и дългосрочна ориентация - да се взимат под внимание 

интересите на бъдещите поколения; 

 Стабилно финансово управление - да се гарантира целенасочено и 

продуктивно използване на обществените фондове; 

 Човешки права, културно разнообразие и социално единство - да се 

гарантира, че са защитени всички граждани и е зачетено човешкото им 
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достойнство, както и това, че никой от тях не е дискриминиран или 

изключен от обществения живот; 

 Отчетност - да се гарантира, че избираемите представители на властта и 

назначаемите общински служители поемат и носят отговорност за своите 

действия. 

Основна цел на Плана: Изграждане на модерна администрация, 

ориентирана към хората, способна да посрещне високите очаквания на 

гражданите и бизнеса за  качествено административно обслужване чрез добро 

управление на всички нива на компетентност, чрез въвеждане на прозрачност, 

отчетност и висока професионална етика и ефективна комуникационна среда за 

достъп до информацията и осъществяване на по- ефективен диалог с 

гражданите и бизнеса и утвърждаване на равнопоставеността между 

Администрацията, гражданското общество и бизнеса като основен принцип на 

взаимодействие.  

 

Специфични цели:  

 

1. Повишаване капацитета на Общинска администрация Поморие за 

планиране, формулиране, управление и изпълнение на общинските политики; 

2. Повишаване на обществената осведоменост и създаване на 

информирана среда за дейността на Администрацията по отношение на 

управлението и изпълнението на местните политики; 

3. Стабилно финансово управление- ефективна и прозрачна система 

за управление на финансите и ресурсите, необходими за цялостния процес на 

планиране, управление и изпълнение на общинските политики, провеждане на 

открит бюджетен процес с широко гражданско участие; 

4. Открита общинска политика за възлагане на обществени поръчки, 

провеждане на търгове и конкурси; 

5. Изграждане на публично– частни партньорства с НПО и прозрачност 

във взаимоотношенията Община- бизнес; 
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6. Активно гражданско участие като условие за прозрачност в 

управлението; 

7. Ограничаване възможностите за корупционни практики.  

 

Мерки: 

 

1. Утвърждаване на партньорството между Общинска администрация 

Поморие и структурите на гражданското общество и бизнеса за засилване на 

гражданския контрол и мониторинг върху управлението и изпълнението на 

общинските политики; 

2. Регламентиране формите на публично- частното партньорство; 

3. Прозрачно формулиране на политиките на местно ниво посредством 

сътрудничество с местната общност на база проучване потребностите на 

гражданите, упражняване на обществен контрол и работа с медиите; 

4. Повишаване на публичността и информираността относно 

административното „отваряне“ на Общинската администрация; 

5. Създаване на инструментариум за сътрудничество с гражданското 

общество и бизнеса и предизвикване на обществен диалог при управлението и 

изпълнението на общинските политики. 

 

Препоръки за подобряване на взаимодействието и 

сътрудничеството между Общинска администрация Поморие, гражданското 

общество и бизнеса при изпълнението на общинските политики 

 

1. Създаване на гъвкава рамка за сътрудничество между Общинска 

администрация Поморие, гражданското общество и бизнеса чрез 

изготвяне на обща визия за съвместна дейност;  

2. Въвеждане на ясно регламентирани форми на взаимодействие 

между Администрацията, неправителствения сектор, бизнеса и 

гражданите; 
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3. Създаване на експертни и помощни съвети към Администрацията с 

участието на личности, доказали се в професионалната, научната 

или друга обособена област; 

4. Създаване на работни групи с участието на представители на 

гражданското общество и на бизнеса при осъществяването на 

значими за община Поморие проекти и дейности;  

5. Организиране на обществени обсъждания по значими за 

обществото въпроси; 

6. Изграждане на реална партньорска мрежа с участието на Общинска 

администрация Поморие, неправителствени организации, 

браншови и бизнес организации на територията на общината; 

7. Създаване на ясни правила за партньорство с неправителствения 

сектор и бизнеса и разнообразяване на процедурите за 

взаимодействие, обсъждане и вземане на решения на местно ниво; 

8. Привличане на гражданското общество и бизнеса в процеса на 

изготвянето и публичното обсъждане на стратегически документи, 

програми и общински политики; 

9.  Обучение на общински служители за методики и форми за 

гражданско участие при формулиране на местни политики; 

10. Участие на неправителствения сектор и бизнес организации в 

консултативни органи и съвети към Администрацията; 

11. Да се акцентира върху привличане интереса на млади хора- 

представители на Администрацията, представители на 

неправителствени и бизнес организации, представители на 

неформални граждански сдружения; 

 

 

ИЗВЕДЕНИ ПРЕПОРЪКИ ОТ АНАЛИЗА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОРИЕ И НА УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ И 

БИЗНЕСА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО МЕСТНО 



                                                                                                   
 

38 
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за 

открито и отговорно управление на община Поморие“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  
BG05SFOP001-2.009-0017-С01/ 27.12.2018 г., Финансиран от Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” по Процедура 

BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование 

„ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА 
ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“ 

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

1. Да се инициира от Кмета на Община Поморие създаването на 

Граждански консултативен съвет /постояннодействащ орган/ с 

участието на представители на НПО сектор, бизнеса, граждани и медии 

за идентифициране и приоритизиране на проблемите на местната 

общност, формулиране, съвместно разработване и контрол върху 

изпълнението на общинските политики. 

2. Да се сключи Споразумение между Общинска администрация 

Поморие, НПО сектор и бизнес организации за прилагане за 

разработения в рамките на проекта Механизъм за граждански 

мониторинг и контрол при изпълнението на целевите общински 

политики в община Поморие: Политика за местно развитие, Социална 

политика и Политика за опазване на околната среда.   

3. Да се разработи и приложи Стратегия за местно развитие 

на община Поморие.  

 

Резултатите от направения „Анализ на дейността на Общинска 

администрация Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при 

изпълнението на Политика за устойчиво местно развитие, Социална политика 

и Политика за опазване на околната среда“ по проект „Ефективно 

взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за открито и 

отговорно управление на община Поморие“ показват, че е налице реално 

взаимодействие между Общинска администрация Поморие, структурите на 

гражданското общество и бизнеса при планирането, управлението и 

изпълнението на целевите общински политики.  

 

С прилагането на настоящия План може да се постигне 

подобряване на взаимодействието между Общинска администрация 
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Поморие, гражданското общество и бизнеса при изпълнението на 

общински политики.  

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Извършеният Анализ на дейността на Общинска администрация 

Поморие и на участието на гражданите и бизнеса при изпълнението на 

Политиката за устойчиво местно развитие, Социалната политика и Политиката 

за опазване на околната среда ще бъде добра основа за бъдещо партньорство 

между Общинска администрация Поморие и структурите на гражданското 

общество при планиране, разработване, управление и изпълнение и на други 

общински политики.  

Създаденият капацитет за сътрудничество между местната власт и 

гражданското общество в община Поморие е с възможност за мултиплициране и 

в  други дейности със значим интерес за местната общност.  
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Приложение 1 

 

Списък на разглежданите документи  

 

 Конституция на Република България 

 Европейска Харта за местно самоуправление; 

 Европейска  стратегия за иновации и добро управление на местно ниво; 

 Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на 
решения 

 Закон за регионалното развитие; 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014-2020г.; 

 Общински план за развитие на община Поморие за периода 2014-2020г; 

 Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинска 

администрация в община Поморие;  

 Закон за социално подпомагане; 

 Закон за личната помощ; 

 Закон за хората с увреждания; 

 Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Поморие за 

2019г.; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Програмата за опазване на околната среда на община Поморие за периода 

2016-2020г.; 

 План за действие на Програмата за опазване на околната среда 2014-2020г. 

на Община Поморие; 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията 

на община Поморие 2016-2020; 

 НАРЕДБА № 9 за управление на дейностите по отпадъците на 

територията Община Поморие; 

 НАРЕДБА № 14 за изграждане и опазване на зелената система на 

територията на Община Поморие; 
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Приложение 2 

 

Анализ на Анкетно проучване за установяване гражданската осведоменост 
и чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и 
управление на 3 общински политики 
  
І. Въведение – цели и задачи на проведената анкета. 

Анкетно проучване бе реализирано от Сдружение с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност "ЧАР- Черноморска асоциация за развитие - Бургас"- 

Бенефициент и Община Поморие- партньор по проект „Ефективно взаимодействие между 

администрацията, гражданите и бизнеса за открито и отговорно управление на община 

Поморие“, финансиран по Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.  

 

Целта на Анкетното проучване бе да се установи гражданската осведоменост и 

чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение и управление на 3 

общински политики и да се осигури широка обществена подкрепа за подобряване на 

изпълнението им. 

 

Целеви групи:  Проучването се проведе сред представители на неправителствени 

организации, бизнеса,  институциите и обществеността на община Поморие.  

 

Анкетните карти попълниха участниците в Публичното обсъждане, проведено на 26 март 

2019 г. в град Поморие, както и от представители на целевите групи, пожелали да участват 

в проучването чрез попълване на Анкетна карта в Информационния център на Община 

Поморие.  

 

ОБОБЩЕНИЕ: 

Анкетната карта съдържа общо 7 въпроса. Три от въпросите изграждат профила на 

анкетираните представители на целевите групи, а четирите въпроса засягат пряко мнението 

на участниците за степента им на осведоменост и удовлетвореност от качеството и 

ефективността на изпълнение на три общински политики: Политика за устойчиво местно 

развитие; Социална политика и Политика за опазване на околната среда, както и 

възможността за посочване на основните недостатъци/пропуски при изпълнението на 

целевите общински политики.  

 

От общо предоставените 100 броя Анкетни карти са попълнени 82 броя.  

 

Профил на участниците в Анкетното проучване:  

 

1/ Профил по пол: Анкетните карти са попълнили 53 жени и 29 мъже. В процентно 

изражение жените са 64,63 % към 35,37 % за мъжете. 
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мъже

жени

 
2/ Профил по възраст:  

- Жени                                                                                              - Мъже 
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3/ Профил по целеви групи:  

 Б- представител на Бизнеса 

 НПО – представител на неправителствена организация, гражданска 

организация 

 И- представител на институция 

 О- представител на обществеността/ гражданин 
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Най- активно са участвали представителите на обществеността/ гражданите, които общо за 

мъжете и жените са 39. След тях са представителите на НПО сектора- общо 17.  

 

Въпрос № 1 „Моля, посочете степента на Вашата осведоменост за следните общински 

политики в община Поморие“. За всяка от трите общински политики: Политика за устойчиво 
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местно развитие; Социална политика и Политика за опазване на околната среда, попълващите 

имаха възможност да посочат по един отговор: 0- нямам никаква информация; 1- само веднъж 

съм се информирал; 2 – рядко се информирам; 3- често се информирам; 4- информиран съм 

изключително добре.  
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Видно от отговорите на Въпрос 1 доминират „често“ и „изключително добре“ информираните 

участници, най- вече в секция „Политика за опазване на околната среда“, което е логичен 

резултат предвид профила на участниците и спецификата на областта. Като цяло резултатите от 

отговорите по Въпрос №1 са гаранция за компетентност на отговорите за удовлетвореност, респ. 

на визираните недостатъци/ пропуски. Най- ниска е осведомеността за Политиката за устойчиво 

местно развитие.  

 

Въпрос № 2 „Моля, посочете степента на Вашата удовлетвореност от качеството и 

ефективността на изпълнение на следните общински политики в община Поморие“. За 

всяка от трите общински политики: Политика за устойчиво местно развитие; Социална политика 

и Политика за опазване на околната среда, попълващите имаха възможност да посочат по един 

отговор: 0- не съм удовлетворен; 1- частично съм удовлетворен; 2 – напълно съм удовлетворен.  

 

- Политика за устойчиво местно развитие: отговори с „О“- 13 броя; с „1“- 48 броя; с 

„2“- 21 броя 
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- Социална политика: отговори с „О“- 8 броя; с „1“- 47 броя; с „2“- 27 броя 
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- Политика за опазване на околната среда: отговори с „О“- 19 броя; с „1“- 44 броя; с 

„2“- 19 броя 
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Изводите, които се налагат от анализа на втория въпрос са основно свързани с 

„частичната удовлетвореност“, което предполага наличието на дефицити/ недостатъци в 

изпълнението на изследваните три общински политики. Неудовлетвореност /0/ и по трите 

посочени общински политики са посочили 3 от анкетирани участници, а абсолютна 

удовлетвореност /отговор 2 и в трите общински политики/ са посочили 16 участника, като 6 от 

тях са представители на институции. Този извод е в полза на категоричния превес на 

„положителните“ отговори, респ. за удовлетвореност от изпълнението на трите целеви политики.  

 

 

Въпрос № 4 „Бихте ли участвали в инициативи за формулиране, изпълнение и 

мониторинг на общински политики 

в община Поморие. Анкетираните 

имаха възможност да заявят 

принципното си мнение /без уточнение 

за коя общинска политика/ относно 

готовността да се включат в процесите 

на формулиране, изпълнение и 

мониторинг на общински политики в 

община Поморие, като посочат един от 

предложените отговори. С 

„категорично да“ са отговорили 24 

участника /29,27 %/; с „по- скоро да“ са 

отговорили 33 участника /40,24%/; „не 

съм сигурен“- 16 /19,51%/, „по- скоро 

не“- 5 /6,10 %/ и „категорично не“ – 3 

категорично да

по- скоро да

не съм сигурен

по- скоро не

категорично не

без отговор 
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/3,66%/. Един от участниците не е посочил отговор /1,22 %/. Общият брой но положителните 

отговори е близо 70 % от анкетираните, което е повече от удовлетворяващ фактор  и база, върху 

която може да се развива диалога по темата „граждански мониторинг“.  

 

Въпрос № 4 „Моля, посочете какви са според Вас основните недостатъци/ пропуски 

при изпълнението на следните общински политики в община Поморие“. Отговорите на 

този въпрос изненадват със задълбоченост, разнообразие и всеобхватност на визираните 

проблеми. Нещо повече- в по- голямата част от отговорите на този въпрос се посочват 

конкретни препоръки към изпълнението на целевите общински политики. За всяка от трите 

общински политики: Политика за устойчиво местно развитие; Социална политика и Политика 

за опазване на околната среда, попълващите имаха възможност да посочат в отворен отговор 

конкретни недостатъци/ пропуски.  

 

Политика за устойчиво местно развитие: 

 Да се насърчи развитието на малкия и среден бизнес; 

 Да се намалят таксите  и данъците за местните фирми; 

 Да се осигурят лекари в селата; 

 Повече проекти за младежки инициативи; 

 Подобряване на съществуващите и изграждане на нови спортни бази; 

 Повече инвестиции в нетърговски фирми; 

 Газификация на жилищата; 

 Да се създаде младежко общинско предприятие;  

 Повече внимание за селата; 

 Да се ремонтират пътищата; 

 Да се направи завод за преработване на отпадъци; 

 Да се подобри лошата поради презастрояване визия на Поморие 

 Да има повече средства за всички читалища в общината; 

 Да се разкрият постоянни работни места; 

 Повече реклама и информация за Поморие в Интернет; 

 Необходими са повече паркинги; 

 Повишаване качеството на живот в селата; 

 Повече публични обсъждания с участието на гражданите; 

 Мобилно приложение за атракциите в Поморие; 

 Повече специалисти да работят в Общинска администрация; 

 Развитие на СПА туризма и повече реклама за Поморие за туристите; 

 Да се провеждат здравни беседи; 

 Да се въведат онлайн услуги на общината за работодатели и население; 

 Услугите на Общината да стават най- после по електронен начин;  

 Улеснен достъп на местния бизнес до услугите от Общинска администрация; 

 Преференции за бизнеса, развитие на местната икономика; 

 Спешни мерки в образованието; 

 Доста проекти остават недовършени или некачествено изпълнени. Трябва да се 

продължи с малките неща, правещи града привлекателен.  

 Повече практика и по- малко теория- балансът е нарушен. Цел: достъпност и 

комуникация; 

 

Социална политика: 

 Да се повиши качеството на социалните услуги; 

 Насърчаване на образована раждаемост; 
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 Интеграция на малцинствата; 

 По- добра обмяна на опит и практика, комуникация между граждани, бизнес и 

институции; 

 Стимулиране на раждаемостта чрез осигуряване на безплатни детски градини и 

ясли за семейства, които редовно плащат данъците си; 

 

Политика за опазване на околната среда  

 Взаимодействие между граждани и администрация; 

 Да се подобри озеленяването в градската среда; 

 По- строг контрол; 

 Строги мерки срещу нерегламентираните сметища; 

 Да се развие екотуризма; 

 По- строг контрол от страна на Общината; 

 Да се подобри състоянието на крайбрежната алея- в момента е много мръсна; 

 Ефективно събиране на отпадъците; 

 Повече детски площадки; 

 Активно участие на обществеността в решаване на екопроблемите и за 

намаляване на отпадъците; 

 Да се предприемат мерки за информиране и подобряване на мисленето на 

населението; 

 Проекти за младите хора и учениците за екологично възпитание; 

 По- голям контрол върху промишлените фирми и техните отпадъци и върху 

хотелите също /най- вече; 

 По- често сметосъбиране и повече контейнери за разделно събиране на 

отпадъците; 

 Рециклиране и разделно събиране на отпадъците; 

 Приобщаване на обществото в т.ч. граждани и бизнес към по- ползотворно 

опазване на околната среда.  
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Приложение 3 

 

Протокол „Резултати от проведено интервю“  
 
Анализ на проведено ИНТЕРВЮ /лице в лице, случаен принцип/  
 
Интервюто бе реализирано от „Гардиън ейнджъл медия“ ЕООД- Бургас в 

изпълнение на Договор № 03- ОПДУ/11.03.2019 г. с Възложител - Сдружение с 

нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност "ЧАР - 

Черноморска асоциация за развитие - Бургас"- Бенефициент по проект 

„Ефективно взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса за 

открито и отговорно управление на община Поморие“, финансиран по 

Оперативна програма „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”.  

 

Цел на Интервюто: събиране на допълнителна информация по въпроси, 

свързани с въздействието на целевите общински политики върху местната 

общност 

 

Целеви групи: представители на неправителствени организации, бизнеса,  

институциите и обществеността на община Поморие  

 

Интервю с 23 представители на НПО сектор, бизнеса и граждани /случаен 

принцип/, проведено в периода 27-29.03.2019 г. в град Поморие.  

 

 

РЕЗУЛТАТИ:  

Чрез интервюиране бяха зададени на всеки участник общо 4 въпроса, които 

засягат пряко мнението на гражданите, както следва:  

 

ВЪПРОС № 1:  Бихте ли участвали в Граждански консултативен съвет, 

иницииран от Кмета на Община Поморие за идентифициране и приоритизиране 

на проблемите на местната общност, формулиране, съвместно разработване и 

контрол върху изпълнението на общинските политики? 

 
ОТГОВОРИ:   

 Категорично ДА - 17 

 По- скоро ДА - 1 

 По- скоро НЕ - 2 

 Категорично НЕ – 3  
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Категорично ДА По- скоро ДА По- скоро НЕ Категорично НЕ

Отговори Въпрос 1

 

 

ВЪПРОС № 2:  Бихте ли участвали в работни групи с участието на 

представители на гражданското общество и на бизнеса при осъществяването 

на значими за община Поморие проекти и дейности?  

ОТГОВОРИ:   

 Категорично ДА - 14 

 По- скоро ДА - 3 

 По- скоро НЕ - 5 

 Категорично НЕ – 1 
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Категорично ДА По- скоро ДА По- скоро НЕ Категорично НЕ

Отговори на Въпрос № 2

 

 

ВЪПРОС № 3:  Мислите ли, че трябва да се провеждат обществени 

обсъждания по значими за обществото въпроси?  
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ОТГОВОРИ:   

 Категорично ДА - 20 

 По- скоро ДА - 3 

 По- скоро НЕ - 0 

 Категорично НЕ – 0 
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Категорично ДА По- скоро ДА По- скоро НЕ Категорично НЕ

Отговори на Въпрос № 3

 

 

ВЪПРОС № 4:  Въздействието на коя от изброените общински политики е най- 
определящо върху местната общност? 

 

ОТГОВОРИ:  /отговорите са повече от 23, тъй като участниците са давали по 

повече от 1 отговор/  

Политика за устойчиво местно развитие: 21 

Социална политика: 14 

Политика за опазване на околната среда: 17 
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ПУМР СП ПООС

Отговори на Въпрос № 4
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Приложение № 4 

 

Резултати и препоръки  

от проведени Фокус- групи в община Поморие 

 

В периода 29 -30 март 2019 г. бяха проведени 2 фокус групи с общо 14 

представители на бизнеса, НПО, граждани и експерти от Общинска 

администрация  Поморие. 

 

Основни теми на дискусията:  

 Взаимодействие между Общинска администрация Поморие, 

гражданското общество и бизнеса при изпълнението на три общински 

политики: Политика за устойчиво местно развитие, Социална 

политика и Политика за опазване на околната среда. 

 ВИЗИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ, която да бъде заложена в 

Общинския план за развитие на община Поморие за следващия 

стратегически период. 

 

На участниците във Фокус- групите бяха представени резултатите от 

проведените:  

 Анкетно проучване за установяване гражданската осведоменост и 

чувствителност относно качеството и ефективността на изпълнение 

и управление на 3 общински политики; 

 Интервю 

 

ИЗВОДИ: 

Участниците изказаха мнение, че е осигурена прозрачност на всички 

дейности, осъществявани от Общинска администрация Поморие и от 

Общинския съвет и се прилагат следните активни форми на гражданско 

участие:  Информация;  Консултация;  Диалог;  Партньорство.  
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Част от участниците във фокус- групите са участвали в хода на 

разработване на целевите политики и могат да бъдат коректив за тяхното 

изпълнение, като ясно заявяват желание да участват в мониторинга за 

изпълнение на общинските политики.  

Всички участници се определят като партньори на местната власт и 

заинтересована страна както от разработването, така и от изпълнението 

на общинските политики.  

Взаимодействието между местната власт в община Поморие и структурите 

на гражданското общество и бизнеса могат да се систематизират, както 

следва:  

 Съвместно разработване на цялостната политика на общината за 

местно развитие;  на определени целеви политики и програми, както и на 

споразумения за съвместна дейност;  

 Въвличане на организации на гражданското общество и бизнеса в 

работата на комисиите към Общински съвет – Поморие; 

 Създаване на групи за обществена оценка на проблемите, групи за 

граждански диалог,  консултативни и обществени съвети към кмета, мрежи 

за партньорство; 

 Изграждане на временни или постоянно действащи органи за 

взаимодействие между Общински съвет, Общинска администрация и 

представители на неправителствения  сектор и бизнеса; 

  

Препоръки за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството 

между Общинска администрация Поморие, гражданското общество и 

бизнеса при изпълнението на общинските политики 

 

1. Активно сътрудничество между Общинска администрация Поморие, 

гражданското общество и бизнеса чрез изготвяне на обща визия за 

съвместна дейност;  
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2. Въвеждане на ясно регламентирани форми на взаимодействие между 

Администрацията, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите; 

3. Създаване на експертни и помощни съвети към Администрацията с 

участието на личности, доказали се в професионалната, научната или друга 

обособена област; 

4. Организиране на обществени обсъждания по значими за обществото 

въпроси; 

5. Създаване на ясни правила за партньорство с неправителствения 

сектор и бизнеса и разнообразяване на процедурите за взаимодействие, 

обсъждане и вземане на решения на местно ниво; 

6. Привличане на гражданското общество и бизнеса в процеса на 

изготвянето и публичното обсъждане на стратегически документи, 

програми и общински политики; 

7. Участие на неправителствения сектор и бизнес организации в 

консултативни органи и съвети към Администрацията; 

8. Да се акцентира върху привличане интереса на млади хора- 

представители на Администрацията, представители на неправителствени 

и бизнес организации, представители на неформални граждански сдружения; 

9. Да се предвиди АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА И НПО 

СЕКТОР във формулирането за следващия стратегически период на: Визията 

на община Поморие и Главната стратегическа цел, които да бъдат заложени 

в Общинския план за развитие на община Поморие за новия програмен период.  


