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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Механизъм за граждански мониторинг и контрол при 

изпълнението на три общински политики в община Поморие цели да създаде подходящ 

инструментариум, с който да се осъществява мониторинг и контрол от страна на 

гражданското общество върху изпълнението на следните общински политики: 

Политика за устойчиво местно развитие, Социална политика и Политика за опазване на 

околната среда. 

Чрез разработването и въвеждането на Механизъм за граждански 

мониторинг и контрол в местното самоуправление в община Поморие ще се осигури 

благоприятна среда за защита на правата на гражданите и на техните законни интереси.  

Предвижда се чрез разработения Механизъм за граждански мониторинг и 

контрол да се постигне наблюдение и безпристрастна оценка на постигнатите 

резултати от изпълнението на целевите общински политики, които са ключови 

за местното население и за всеки гражданин на община Поморие пряко или 

индиректно да бъде ползвател на резултатите от тяхното изпълнение, както и 

да се провокира местната власт да приложи  коригиращи мерки и действия при 

изпълнението им. Разработеният механизъм може да бъде приложен от страна 

на гражданското общество  при наблюдението и оценката на всички политики, 

осъществявани от Община Поморие. Във връзка с това настоящият механизъм е 

разработен и е приложим към всички общински политики, осъществявани от 

местната власт на територията на община Поморие.  

Анализът на съществуващата ситуация в община Поморие показва, че 

участието на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на 

мониторинг и контрол върху изпълнението на общински политики  се възприема от 

значителна част от местната общност като фактор от решаващо значение за прозрачно 

и отговорно местно самоуправление, работещо в интерес на общността. Въпреки това 
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гражданите на община Поморие нямат достатъчно знания, умения и самочувствие да 

осъществяват мониторинг и контрол върху изпълнението на общинските политики. 

Община Поморие в повечето случаи се приема от гражданите като естествен 

инициатор, както при планирането и създаването, така и при изпълнението на 

общинските политики. Наблюдават се известни дефицити на мотивация за 

осъществяване на ефективен граждански мониторинг и контрол:  

 Общината не е достатъчно мотивирана да информира гражданите 

за ефективността от изпълнението на общинските политики; 

 Гражданите не са мотивирани в достатъчна степен да 

осъществяват наблюдение и контрол върху изпълнението на общинските 

политики.  

Съществува криза на доверието между местната власт и гражданското 

общество, която влияе негативно за създаването на обществен контрол върху 

качественото и ефективно изпълнение на общинските политики. Както местната власт, 

така и гражданите не са разработили съвместни механизми и форми на сътрудничество 

за граждански мониторинг и контрол на местно ниво върху изпълнението на 

общинските политики. Това налага разработването и въвеждането на настоящия 

механизъм за граждански мониторинг и контрол върху изпълнението на целевите 

общински политики- Социалната политика, Политиката за устойчиво развитие и 

Политиката за опазване на околната среда, който ще се разглежда спрямо всички 

общински политики, осъществявани от Община Поморие.  

 

ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ  

Гражданският мониторинг е процес на системно и непрекъснато 

наблюдение, събиране и анализ на информация от организации на гражданското 
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общество или граждани относно хода на реализацията на дадена политика и напредъка 

по постигане на набелязаните цели.  

Резултатите от гражданския мониторинг имат за цел да подпомогнат 

управленския процес по отношение на осъществяването на контрол и вземане на 

решения относно действията във връзка с реализацията, актуализирането или 

прекратяването на дадена политика. Гражданският мониторинг е систематично 

събиране и анализ на информация за даден процес, за проследяване на напредъка по 

определени политики и проверка на съответствието с установени стандарти, като се 

използва капацитета и професионалната експертиза на специалисти - активни 

участници в прояви на гражданското общество. 

Мониторинговият процес подпомага идентифицирането на промени в 

тенденции и фактори, към които да се адаптират политиките и  да се осигури постигане 

на планираните цели. Гражданският мониторинг всъщност регистрира напредъка и 

отчита качеството на процеса, сравнява планираното с достигнатото, без да оказва 

натиск върху средата. Именно по тази си характеристика–липсата на натиск и 

въздействие, мониторингът се различава от контрола. 

Основна задача на  гражданския контрол е да съдейства в позитивния 

процес на местното самоуправление, да създава обстановка, която да не позволява или 

да предотвратява настъпването на отрицателни явления и причините за тях в местната 

администрация. Той обслужва пълноценно двете страни в процеса на местното 

самоуправление– органите на местно самоуправление и гражданите.  

Гражданският контрол е важен информационен източник с особена ценност 

за местното самоуправление. Органът на самоуправление, както и местната 

администрация, която го подпомага, не могат ефективно да функционират, ако не 

разполагат със съответната информация за обекта на управление. Невинаги формално 

установените начини за доставяне на информация са достатъчни. Те се допълват 
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полезно с информацията от гражданския контрол. Този контрол е в състояние да 

фиксира степента и качеството на изпълнението на управленските решения, 

изхождайки от конкретните жизнени факти. Той не е ограничен от преценката само за 

законосъобразност или целесъобразност. Всичко, което гражданската организация или 

група в обществото счита за неправилно или неточно изпълнение на определена 

общинска политика от органите на местното самоуправление и местната 

администрация, може да бъде предмет на информацията, която те предават като 

резултат от извършени проверки или наблюдения. 

Обхватът на гражданския контрол и методите на неговото осъществяване 

обуславят голямото значение на превантивната му роля в дейността на органите на 

местното самоуправление и местната администрация. Превантивният характер на този 

контрол се базира на неговата систематичност и постоянност. Превантивността е тясно 

свързана с неговия  възпитателен и мотивационен характер и с неговата  гласност. 

За да изпълнява функциите си, гражданският контрол трябва своевременно и 

комплексно да отразява процесите в местното самоуправление. Това означава 

контролната информация да се предоставя бързо и да отразява както допуснатите 

слабости, така и постигнатите успехи и положителни резултати в дейността на органите 

на местното самоуправление и местната администрация. 

Гражданският Мониторинг и контрол на общинските политики  са 

инструменти на доброто управление при упражняването на политическа, икономическа 

и административна власт на всички равнища. За да бъдат полезни, те трябва да се 

разглеждат като неразделна част от процеса на вземане на решения и управление на 

цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване на обществените политики. 

Управлението е не само упражняване на власт, но съчетава и комплекс от социални 

механизми, процеси и институции, чрез които гражданите и групите изразяват своите 

интереси, артикулират своите различия, упражняват своите права и изпълняват своите 

задължения. Управлението се реализира преди всичко чрез дейността на публичните 
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органи, но излиза извън техните предели, като се пренася в частния сектор и 

гражданското общество. Публичните органи създават благоприятна и легитимна 

политическа и правна среда, частният сектор създава работни места и доходи, а 

гражданското общество улеснява политическото и социалното взаимодействие, 

мобилизира групите да участват в икономическите, обществените и политическите 

дейности. 

      Всеки от горепосочените сектори има своите възможности и 

ограничения, затова от особено значение е конструктивното взаимодействие помежду 

им, включително и при мониторинга, оценяването и контрола от страна на 

гражданското общество върху общинските политики. Ролята на мониторинга и 

оценката на общинските политики като инструменти на доброто управление може да се 

търси в няколко по- важни направления:  

1. Наличието на прозрачност – процедурите, институциите и 

информацията са пряко достъпни за заинтересованите страни и обществеността, като 

дават възможност да бъдат разбирани, наблюдавани и оценявани публичните политики. 

Прозрачната система на управление има ясни процедури за публично вземане на 

решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни и общинските 

служители. 

2. Гражданският мониторинг и контрол осигуряват отчетност – те 

предоставят информация в каква степен политиката постига своите цели, доколко 

рационално са използвани публичните ресурси, какви са обществените въздействия. 

Така се дава възможност на заинтересованите страни да предоставят и да получават 

информация, която има решаващо значение за разкриването на злоупотреби и защита 

на интересите им. 

3. Мониторингът и контролът гарантират отговорност на 

управлението – необходимо е институциите постоянно да се опитват да се съобразяват 

с интересите на всички целеви групи и заинтересовани страни при провеждането на  

дадена политика. Политиците и служителите в публичния сектор следва да отговарят 
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пред заинтересованите страни и обществеността за упражняването на своите 

правомощия, да вземат мерки при критики или изисквания, поставени от гражданите, 

както и да поемат отговорност за грешки и некомпетентност. 

4. Мониторингът и контролът подобряват качеството на 

изпълнението на общинските политики, както и на постигнатите  резултати, на 

създаваните продукти и услуги. Подобрява се и се развива капацитетът на 

реализиращите политиките  институции, организации и общности. 

5. Чрез гражданския мониторинг и контрол се създават механизми за 

участие –  гражданите получават възможност да участват във вземането на решения по 

отношение на оценката и промените при реализацията на общинските политики  пряко 

или опосредствано от легитимните институции, които представляват техните интереси. 

6. Мониторингът и контролът са инструменти за постигане на 

съгласие – доброто управление отчита и съгласува различните интереси, за да постигне 

широко съгласие, адаптирано към интересите на общността и където е възможно да се 

постигне съгласие по общинските политики и процедурите за тяхното осъществяване. 

В процеса на мониторинга и оценяването на общинските политики заинтересованите 

страни получават възможност за влияние върху тях. 

7. Мониторингът и контролът допринасят за ефективността и 

ефикасността на общинските  политики, които отговарят на обществените нужди, 

като използват наличните ресурси по най- добрия начин. Чрез тях лидерите и 

обществеността изграждат широка и дългосрочна перспектива за добро управление и 

развитие. 

  

ІІІ. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

Правото на гражданите  като субекти, осъществяващи граждански 

мониторинг и контрол в местното самоуправление по отношение на неговите органи и 
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администрация, които от своя страна са обекти на този контрол, е изключително важно 

право, което е регламентирано в Българската Конституция и в някои закони. 

Българското законодателство предвижда различни процедури и способи за 

упражняване на граждански мониторинг и контрол в местното самоуправление. Те са 

изключително важна гаранция за отстояване на законните интереси на хората и за 

защита на техните права в сферата на административната дейност на органите на 

местното самоуправление и на местната администрация. Общите норми, които 

регламентират участието и различните форми на граждански мониторинг и контрол в 

местното самоуправление включват:  

 Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление;  

 Закон за местното самоуправление и местната администрация;  

 Закон за публичните финанси;  

 Закон за нормативните актове;  

 Закон за администрацията; 

Въз основа на действащото законодателство може да се направи изводът, 

че съществуващото законодателно многообразие регламентира шест основни форми за 

осъществяване на граждански мониторинг и контрол в местното самоуправление, което 

дава предпоставка за по- голяма ефикасност от дейността на неговите органи и 

ефективност в дейността на местната администрация. 

 

1. Форми на граждански мониторинг и контрол. 

Основни способи. 

 

 Местен референдум: Провежда се само по въпроси от местно 

значение, които са от компетентността на органите на местното самоуправление и за 
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които това изрично е предвидено в закон. Референдумът се произвежда в отделна 

община, район, кметство или населено място. 

 Общо събрание на населението: То се използва за пряко участие 

на гражданите при решаването на местни въпроси в общини, райони, кметства, 

населени места и квартали на населени места.  

 Подписка: Чрез нея гражданите на община, район, кметство, 

населено място, квартал правят предложения до общинския съвет за решаване на важни 

въпроси на общината.   

 Питания, становища и предложения на граждани: Гражданите 

могат да присъстват на заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии. Те 

могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от 

компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, 

представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, начин и в срок, 

определени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.  

 Съдействие от обществен посредник: Защитата на правата и 

законните интереси на гражданите може да се осъществява и чрез института на 

обществения посредник. Той се избира с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските 

съветници и съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред 

органите на местното самоуправление и местната администрация.  

 

Електронни форми на участие 

 онлайн петиции; 

 специализирани сайтове за оплаквания и жалби; 

 онлайн анкети; 

 онлайн жалби; 

 онлайн писма до кмета; 

 онлайн чат с кмета или други общински ръководители/ експерти; 
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 онлайн гласуване; 

 онлайн излъчване на заседания на общинския съвет или комисии към 

общинския съвет; 

 отговори на въпроси/тематични разговори, излъчвани онлайн  

 

2. Принципи на гражданско участие 

 

   Основите на настоящия  механизъм се крият във възможностите за 

активно участие на гражданите и гражданското общество във  формулирането и 

управлението на общинските  политики в община Поморие.  Участието  на  гражданите  

и местната общественост се основава на следните широки принципи, които трябва да 

бъдат институционализирани във всеки етап от процеса на формулиране и изпълнение 

на публичните политики в общината:  

 Навременен  достъп  до  информация,  данни,  документи  и  друга  

информация, свързана с формулирането, изпълнението и 

мониторинга на определена  политика в община Поморие; 

 Публикуване  /  предоставяне  на  проекти  на  решения  и 

официални документи на обществеността на територията на 

общината  за обсъждане и разглеждане. Информацията, която се 

предоставя  от местната власт и администрация трябва да бъде ясна 

и достъпна;  

 Осигуряване на различни форми на участие на гражданите и 

местната общност в различните етапи от процесите на  

формулиране  и  управление  на  политиките  в общината;  

 Признаване и насърчаване на участието на гражданите и 

обществените сдружения в процесите на граждански мониторинг и 

контрол; 
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 Разумен  баланс  в  ролите  и  задълженията  на  местната власт  

и администрацията и на гражданите и структурите на гражданското 

общество в процеса на партньорство при взимане на решения, както 

и за осигуряване на наблюдение и контрол върху прилаганата  

политика; 

 Насърчаване на публично - частното партньорство под формата 

на съвместни консултативни съвети, технически екипи и  

граждански комисии за насърчаване на директен диалог и 

съгласувани действия в сферата на осъществяваните общински 

политики. 

 

3. Ползи от осъществяване на граждански мониторинг  

и контрол при изпълнението на общински политики.  

     Установени  са  различни  практики  за  въвличане  и  активно  участие  

на  гражданите  и  структурите  на гражданското общество в местното самоуправление. 

Непрекъснатото обогатяване на формите за общуване с гражданите  и  формите за  

граждански  мониторинг  и  контрол  вече се счита  за  задължителна необходимост  и 

важна  предпоставка  за  успешно  реализиран  мандат  на  местните власти. Ползите от 

гражданския мониторинг и контрол могат да се обобщят по следния начин: 

 А. Увеличаване на легитимността на процеса  

  Без  значително  публично  участие  в  процесите  на  мониторинг  и  

контрол  гражданите  и  местната общественост  могат  да  станат  подозрителни  и  да  

се  чувстват  манипулирани.  Това  би  подкопало ефективния диалог и би създало 

недоверие. Участието на гражданите и обществеността узаконява  процесите  на  

формулиране  и  управление  на общинските  политики. В резултат на това много  

повече  хора  се  чувстват съпричастни на самото реализиране на идеите и решенията, 
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което ги прави както по- устойчиви, така и по- ефективни. Местната власт получава 

реална подкрепа от хората, които са заинтересовани от решенията ѝ или ще бъдат 

засегнати от тях.  

Б. Повишаване на отчетността  

Гражданският  мониторинг  и  контрол  подобряват  прозрачността  и  

отчетността.  Гражданите  и обществеността са в състояние да възприемат  критично  

въздействието  на съответната политиката. Тяхното участие  в мониторинга  и  

контрола  гарантира,  че  местната  власт  и  администрацията  са  отговорни  за 

интересите  на  гражданите. Участието на гражданското общество повишава  

общественото  доверие  и  подкрепата  за процесите на вземане на решения.  

В. Подобряване качеството на процеса  

Участието на гражданите и местната общественост в процесите на 

мониторинг и контрол на общинските политики дава възможност на местната власт и 

администрацията да приемат и оценят различни мнения и предложения. Преди да бъдат 

одобрени политиките, те преминават през цялостен преглед  и  преразглеждане,  като  

по този  начин се гарантира,  че политиките,  законите  и  плановете  за развитие са 

стабилни. Участието предоставя допълнителни умения, знания и идеи, които биха 

могли да бъдат пренебрегвани, ако процесът бъде ограничен до служителите на 

администрацията. Това прави решенията много по- ефективни и действени. От друга 

страна гражданите започват да разбират по- добре сложността на проблемите. 

Запознават се с проблеми, които стоят на вниманието на местните власти и с тяхната 

сложност, както и с правомощията и възможностите за реагиране от тяхна страна.  

Г. Управление на социалните конфликти  

Гражданското участие помага за облекчаване на социалните конфликти, 

като се грижи за интересите на различни заинтересовани страни и  изгражда консенсус.  

Инвестициите  в  публично участие  на  ранен  етап  минимизират  броя  и  степента  на  



                                                                                                   
 
 

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“ 

15 

социални  конфликти,  възникващи в хода  на прилагането на политики, закони и 

планове за развитие.  

Д. Укрепване на демокрацията и управлението  

Чрез  участието  си в процесите на мониторинг и контрол, гражданите  и  

структурите на гражданското общество упражняват своите конституционни и  законови  

права  и  процесът  на  вземане  на  решения  става  по- представителен.  

 

4. Цел на механизма  за  граждански мониторинг и 

контрол 

Въпреки ползите от участието на гражданите и местната общественост в 

процесите на мониторинг и контрол са налице редица слабости в община Поморие, 

които следва да бъдат преодолени: 

 Апатия и слаб интерес на гражданите и структурите на 

гражданското общество по отношение на участието им в процесите 

на формулиране, мониторинг и контрол на общинските политики; 

 Осигуряване на адекватен достъп до информация за гражданите и 

местната общност от страна на местната власт; 

 Активно въвличане на гражданите и структурите на гражданското 

общество в община Поморие  в процесите на формулиране и 

наблюдение на изпълнението на общинските политики; 

 Липса на ясни срокове за участие на гражданите и обществеността 

в процесите на формулиране, вземане  на  решения,  мониторинг  и  

контрол  на общинските политики в община Поморие;  

 Липса на стандартен подход за гражданско участие;  

 Липса на обратна връзка.  
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Настоящият механизъм се стреми да отговори на очертаните 

предизвикателства в контекста на законовите и нормативни разпоредби, които спомагат 

за гражданското участие в процеса на мониторинг и контрол в община Поморие.  

Механизмът следва логически  път за разбиране,  планиране  и  реализация  на 

гражданското участие в процеса на мониторинг и контрол. Той предлага практически 

подход на местната власт и администрацията за активно ангажиране на гражданите и 

обществеността; формулирането, планирането, управлението и наблюдението на 

общинските политики.  Допълнително са определени задълженията и отговорностите  

на  участниците в процесите  по  контрол и мониторинг. Механизмът е разработен като  

набор  от  минимални  стандарти  и  принципи,  които  биха  улеснили гражданското  

участие  в  община Поморие. Той  може да бъде  адаптиран  при  необходимост,  в 

зависимост от промените в законодателната и нормативна среда, за да отговори в най- 

пълна степен на нуждите на гражданите и местната власт в общината.  

5. Отговорност за улесняване на гражданското участие в 

процесите по мониторинг и контрол 

 Един от основополагащите принципи на Европейския съюз е 

партньорството. То се основава на консултиране и участие. Законовите и нормативни 

разпоредби, които целят да включат гражданите и структурите на гражданското 

общество в процесите на формулиране и изпълнение на общински политики, 

регламентират като задължение на публичните институции обсъждане със 

заинтересованите страни на всеки проект на нормативен акт и общинска политика. 

Ангажимент  на местната  власт е да  взема  решенията си по значими въпроси, касаещи 

местната общност след консултации с гражданското общество. Всички актове на 

общинския съвет се свеждат до знанието на населението чрез средствата за масово 

осведомяване или Интернет. Една пета от избирателите в общината могат да поискат 

свикване на заседание на общинския съвет. Гражданите имат право да присъстват на 

заседания на ОбС и на комисиите му, да се изказват, да внасят питания, становища и 
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предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета или Общинската  

администрация, представляващи обществен интерес и да получават отговори по ред, 

начин и срок, определени в Правилника за дейността на Общинския съвет. Общинският 

съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за 

дейността и решенията на Общинския съвет.  

Откритост и достъпност са два от основополагащите принципи в 

дейността на местната власт, като администрацията е длъжна да дава отговор на 

гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, 

предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес. 

Разработването на местни стратегически и планови документи, които са в основата на 

формулиране на местните политики (в т.ч. социалната политика, политиката за 

устойчиво развитие и политиката за опазване на околната среда) следва да бъде 

осъществено в съответствие с принципа на партньорство с  гражданите,  структурите на 

гражданското общество  и  други  заинтересовани страни чрез  използване  на  различни 

механизми. В  този  смисъл  отговорността  за улесняване  на гражданското участие в  

процесите на контрол и мониторинг на общинските политики в община Поморие 

следва да бъде на представителите на местната власт и администрацията, чиято задача е 

да улесни и предостави възможност на гражданите за активно участие в процеса на 

мониторинг и контрол. 

6. Участници в процеса  

Участието в процеса на граждански мониторинг и контрол трябва да бъде 

отворено за всички членове на местната общност. Не следва да се допускат забрани за 

участие на представители на гражданското общество в този процес на основание на 

пол, раса, етнически или социален произход, език, религия или убеждения, 

принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. 
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7. Права и задължения на гражданите 

 Участието на гражданите в процесите на мониторинг и контрол на 

общинските политики  в община Поморие следва да бъде подчинено на правила, които 

да осигурят и гарантират ефективното им участие 

 Свобода на изразяване:  Всеки гражданин следва да има 

свобода на изразяване, включително свободата да търси, получава 

или предава информация или идеи и всеки  гражданин  на  община  

Поморие следва да се чувства упълномощен да споделя информация 

и идеи  по  време  на  процеса  на  мониторинг  и  контрол  на 

провежданата  политика  на територията на общината.  

 Право на достъп до информация: Всеки гражданин има  

право на достъп до информация. Това включва информация,  

необходима за ефективното гражданско и обществено участие. 

 Планиране: Гражданите и местната общност трябва да 

бъдат включени в обсъждане на важни въпроси относно определяне 

на целите и приоритетите за развитие на общината. 

Представителите на местната общност следва да  имат  възможност 

да гарантират, че идентифицирането на стратегическите приоритети 

е важна предпоставка за решението  на  проблеми,  които са  важни 

за общината и за задоволяване интересите на гражданите. 

Гражданите и местната общност трябва да бъдат наясно към кого да 

бъдат адресирани предложенията, коментарите и мненията в 

процеса на идентифициране и формулиране на политиките и 

възможните форми за активното им участие.  

 Организация: Гражданите могат да участват в процеса на 

вземане на решения в лично качеството или под формата на 

сдружение или представителни граждански групи. Те трябва да 
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определят най- ефективните форми за ангажиране на местната власт 

и администрация, относно отчитане на техните мнения или 

предложения.  

 Участие: Гражданите и структурите на гражданското 

общество могат да участват в цялостния цикъл на планиране, 

изпълнение, мониторинг и оценка на политики, в т.ч. и на целевите 

политики. 

 Мониторинг и оценка: Гражданите и обществеността 

трябва да имат възможност да участват в наблюдението и 

оценяването на прилаганите политики, планове за развитие, местно 

законодателство и др.  

 

8. Базови условия 

 

Необходимо е да бъдат формулирани и представени на обществото 

базовите условия за гражданско участие и осъществяване на граждански 

мониторинг и контрол върху общинските политики 

За  да  бъде ефективен  гражданският мониторинг и контрол в община  

Поморие  е  необходимо тясно сътрудничество между всички заинтересовани страни, 

имащи отношение към провеждането на общинските политики, включително на 

целевите политики. Това изисква да бъдат осигурени следните условия: 

 Достъп до информация:  

Обективният мониторинг и контрол при реализацията на 

определена политика се основава на пълна и навременна 

информация. Местната власт трябва да гарантира, че гражданите и 

местната общност в община Поморие ще получат  нужната  
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информация в достатъчен  обем  и  в приемлив и лесен за 

използване формат.  

 Пълна прозрачност:  

Навременното споделяне на лесноразбираема и достъпна 

информация дава възможност за конструктивни и прагматични 

предложения, мнения и становища от страна на гражданите и 

структурите на гражданското общество.  

 Ангажираност към процеса:  

Местната власт и администрацията трябва да декларират желание и 

да бъдат готови да вземат предвид приноса на гражданите на 

община Поморие при вземането на решения, касаещи общинските 

политики, като по този начин гарантират, че процесът на 

граждански мониторинг и контрол не е формална процедура.  

 Ясна структура и процес:  

Преди  да  се  осъществи  участието  на  гражданите  в  процеса  на  

мониторинг  и  контрол на определена общинска политика, следва 

да бъдат установени ясни правила, определящи  протичането  на  

процеса, инструментите, които ще бъдат използвани и как ще бъдат 

взети окончателните решения.  

 Яснота по темата:  

Установяване на реалистични, достижими и практически цели, 

приети от всички заинтересовани страни.  

 Осигуряване на възможност за балансирано влияние:  

Трябва да бъде гарантирано, че ще бъде осигурен баланс на 

мненията с цел да се избягват пристрастията и доминирането от 

страна на част от заинтересованите страни.  

 Капацитет за ангажиране:  
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Необходимо е наличието на гаранции, че местната власт, 

администрацията, гражданите и местната общност в община 

Поморие притежават знания и умения как да проектират и прилагат 

процесите на граждански мониторинг и контрол. Всички страни, 

включени в процеса, трябва да притежават капацитет за 

комуникация, необходим за ефективно им участие.  

 

9. Обосновка и цел на ангажирането на обществеността 

Обосновката за гражданското участие в процесите на мониторинг и  контрол 

на общинските политики на местно ниво се основа на ценностите и принципите, 

залегнали в Конституцията на страната и законовите норми. Според Съвета на Европа  

„участието на гражданите е в самото сърце на идеята за демокрация“. 

Европейският съюз счита, че „демокрацията се основава на това, хората да могат да 

вземат участие в обществения  дебат“. Когато се говори  за  участието  на  

гражданите  в  ЕС,  се  говори  за  понятия  като „открито управление“ и „по-добро 

законотворчество“.  

Активното участие на гражданите в мониторинга и контрола при  

формулиране  и  изпълнение  на общинските политики в община Поморие е директно  

свързано с принципа на добро управление. Когато хората са запознати с начина, по 

който се вземат и изпълняват взетите решения и вярват, че тяхното мнение е взето 

предвид, това води до по-голяма прозрачност и отчетност на местната власт и 

администрацията и изгражда  доверие в управлението на общината. Дори и този процес 

да води до известно забавяне при приемането на решения, това се компенсира 

многократно от другите ползи. Участието на представители на местната общност в 

процесите на мониторинг и контрол не трябва да се разглежда като обикновена  

формалност  за целите на изпълнение  на  общинските политики.  В  това  направление 
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местната власт и администрацията  би трябвало да ангажират гражданите и структурите 

на гражданското общество  за  активно участие при  вземането  на  решения  по  важни  

аспекти от формулирането и управлението на общинските политики. 

 

ІV. СЪЩНОСТ НА МЕХАНИЗМА  ЗА ГРАЖДАНСКИ 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ  

Интересът на гражданите и гражданските организации към решаване на 

местните проблеми е факторът, който осигурява тяхното сътрудничество с местната 

власт. Не е възможно гражданите и структурите на гражданското общество да бъдат 

принуждавани активно да участват под една или друга форма във вземането на 

решения, мониторинг и контрол, а трябва да се разработят ясни механизми, които им да 

позволяват продуктивно да си сътрудничат с местната власт. Друго важно условие за 

такова сътрудничество са публичността и откритостта на работа на местната 

администрация. Принципът на публичност е доминиращ в отношенията между властта 

и хората в местните общности. Той съдържа такива важни елементи като подхода на 

хората към информацията за работата на местната администрация, разкриването, 

отчитането и възможността за влияние на гражданите и местната общественост при 

вземане на решения от местната власт. Не по- малко важен момент е възможността на 

гражданите да наблюдават и контролират работата на органи, създадени в местната 

общност, с участието на гражданите.  

 

1. Обща рамка на съдържанието на механизма за граждански 

мониторинг и контрол 

  Възможността за контрол от страна на гражданите трябва да се осигури за 

цялостния процес на формулиране, планиране, финансово и ресурсно обезпечаване и 
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реализиране на политиките в община Поморие. Създаването на необходимите условия 

за гражданите да дават своята оценка за ефективността на общинските политики и да 

контролират ефикасността на тяхното реализиране, ще повиши доверието в местната 

власт и ще подпомогне по- свободното реализиране на делегираните правомощия на 

управлението. Активното участие на гражданите и на структурите на гражданското 

общество в процеса на мониторинг и контрол в община Поморие следва да се превърне 

в задължителен и непрекъснат процес в управлението на общинските политики. 

Следователно трябва да бъдат създадени необходимите механизми, процедури, стъпки 

и структури, които да бъдат всеобхватни и лесни за следване, за да се провокира 

активното участие на гражданите и структурите на гражданското общество в процесите 

на мониторинг и контрол.  

Основният план за всеки процес на участие на гражданите и 

обществеността в община Поморие включва:  

1)Установяване на темата и съдържанието на гражданския 

мониторинг и контрол:  

 Идентифициране на проблемната област в съответната  политика;  

 Определяне на вида процес – мониторинг и контрол; 

 Определяне на етапа и очертаване на обхвата на мониторинга и 

контрола;  

 

2) Избор на подходящи методи, инструменти и форма за провеждане на 

граждански мониторинг и контрол.  

 
3) Легитимиране на процеса по граждански мониторинг и контрол:  

 

 Определяне на заинтересованите страни и възможностите за участие 

в процеса;  

 Решение за нивото на участие; 
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 Определяне на капацитета за участие;  

 Избор на участници за провеждане на граждански мониторинг и 

контрол на съответната общинска политика; 

 Определяне на продължителността на процеса;  

 Изясняване на вида на решенията, които трябва да бъдат взети;  

 Определяне на срокове на продължителност на процеса за 

осъществяване на граждански мониторинг и контрол;  

 

4) Осъществяване на процеса на граждански мониторинг и контрол; 

 

5) Представяне на резултатите от проведения граждански мониторинг 

и контрол; 

 

6) Получаване на обратна връзка. 

 
2. Начини за участие на гражданите и местната 

общественост в процеса на мониторинг и контрол 
 

 Предоставяне на информация от местната власт относно 

осъществяваната общинска политика; 

 Идентифициране на проблеми в областта на осъществяваната 

политика; 

 Определяне на заинтересованите страни от решаването на 

проблемите;  

 Определяне на участниците в процеса на граждански мониторинг и 

контрол; 

 Определяне на отговорностите и задълженията на участниците в 

процеса на граждански мониторинг и контрол в следните фази:  

 

 ПЪРВА ФАЗА: Преди началото на процеса за граждански 

мониторинг и контрол; 
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 ВТОРА ФАЗА: По време на осъществяването на процеса за 

граждански мониторинг и контрол; 

 ТРЕТА ФАЗА: След осъществяването на процеса за граждански 

мониторинг и контрол 

 

3. Отговорности и задължения на местната власт и 

администрация във фазите на осъществяване на граждански 

мониторинг и контрол 

 

 Предоставяне/ публикуване / разпространение на цялата 

информация по конкретната общинска политика;  

 Определяне на очакванията от участието на гражданите в процеса 

на мониторинг и контрол.  

 Даване на отговори / разяснения по постъпили въпроси в хода на 

провеждане на гражданския мониторинг и контрол;  

 Осигуряване на достатъчно време на гражданите да дадат своя 

принос;  

 Съдействие и насърчаване на заинтересованите страни да се 

включат в процесите на граждански мониторинг и контрол.  

 Публикуване на резултатите от процеса на гражданския 

мониторинг и контрол;  

 Уведомяване на гражданите и обществеността за решенията, взети 

в резултат на проведения граждански мониторинг и контрол;  

 Оценка и документиране на процеса.  
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4. Отговорности и задължения на гражданите и 

структурите на гражданското общество във фазите на 

осъществяване на граждански мониторинг и контрол 

 

 Запознаване с наличната и публикувана информация  

 Търсене на допълнителна информация; 

 Активно включване и посещения на организираните срещи, 

участие в дебати и обсъждания; 

 Задаване на въпроси към местната власт и местната 

администрация; 

 Представяне на местната власт и администрация на заключенията 

от извършения граждански мониторинг и контрол   

 
5. Основни канали за осъществяване на граждански 

мониторинг и контрол: 

 

 Независима гражданска група за мониторинг и контрол: 

Членовете на Независимата гражданска група за мониторинг и 

контрол са представени в индивидуалното си качество и участват въз 

основа на своя опит, потребности и интереси, свързани със съответната 

общинска политика. Участието в групата е на доброволен принцип. 

Групата може да се сформира по инициатива на граждани. Независимата 

гражданска група сама определя целите и обхвата на граждански 

мониторинг и контрол и изготвя план за провеждане на граждански 

форуми- работни срещи, кръгли маси и други. Групата автономно 

определя процедурата, по която ще реализира мониторинга и контрола и 

средствата за извършване на процеса. При осъществяването на своята 
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дейност Независимата гражданска група използва разнообразни средства 

за събиране на информация, както от местната власт и администрацията, 

така и от информация, събрана от заинтересовани страни и членове на 

общността. За събирането на данни Независимата гражданска група 

може да използва един или комбинация от следните инструменти:  

 първични данни от документи на местната администрация;  

 групови и индивидуални интервюта;  

 анкетни карти;  

 форуми; 

 фокус- групи; 

 материали, публикувани в медиите; 

 

Независимата гражданска група може да изпрати въпросник и до 

структурите на гражданското общество. След получаване на отговорите се обобщават и 

обсъждат получените резултати и се изготвя становище или доклад с препоръки и 

предложения към местната власт и администрация. Становището или докладът се 

публикуват на официалната страница на Община Поморие с цел получаване на 

коментари и становища от други граждани и заинтересовани страни.  

Независимата гражданска група съвместно с местната администрация 

обсъждат постъпилите мнения, коментари и предложения и постигат съгласие относно 

промяна на съответната общинска политика, която се прави по съответния 

административен ред.  

 

Граждански консултативен съвет  

По инициатива на Кмета на Община Поморие или с решение на Общинския 

съвет може да се създаде Граждански консултативен съвет или Група по 

определена общинска политика с участието на представители на всички 

заинтересовани страни от изпълнението й: местна власт, държавни институции, 



                                                                                                   
 
 

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“ 

28 

представители на неправителствения сектор и структурите на гражданското общество, 

частния сектор, граждани, медии. Гражданският консултативен съвет се сформира със 

заповед на Кмета или решение на Общинския съвет, като в заповедта или решението се 

определят целите и обхвата на процеса на мониторинг и контрол с участието на 

граждани.  

Участниците в Гражданския консултативен съвет работят съвместно като:  

 Проучват документи на Община Поморие; 

 Проучват законодателството в съответната област; 

 Проучват мнения и становища на заинтересованите страни, 

включително на гражданското общество от изпълнението на 

съответната общинска политика; 

 Изискват становища на експерти; 

 Запознават се с оценки от осъществен мониторинг на стратегически 

документи на Община Поморие; 

 Инициират провеждане на независим процес на мониторинг и контрол 

на съответната общинска политика;  

 Изготвят становище до местната власт за частична или цялостна 

промяна на общинската политика;  

Независима експертна група 
Независимата експертна група се структурира с участието на експерти, 

които притежават компетенции по определена общинска политика. Инициативата за 

създаването ѝ е на гражданското общество: неправителствени организации с интереси в 

областта на съответната общинска политика; други структури на гражданското 

общество; организации на бизнеса и отделни експерти.  

Задачите, които Независимата експертна група си поставя са следните: 

 Идентифициране на дефицитите и проблемите в съответната 

общинска политика;  

 Определяне на приоритетните потребности; 
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 Дефиниране на предложения до местната власт за промяна в 

съответната общинска политика на експертно ниво; 

 Предложения до местната власт за кандидатстване и изпълнение на 

проекти, финансирани с финансови ресурси на Община Поморие или чрез външни 

източници (Национален бюджет, Европейски програми, Международни донори); 

 

Независимата експертна група информира гражданското общество за 

резултатите от дейността си чрез социалните мрежи и уебсайтове в Интернет; чрез 

местни, регионални и национални медии.  

 

Форми на взаимодействие между гражданското общество и 

местната власт, които са се наложили в практиката и допринасят за улесняване 

процесите на граждански мониторинг и контрол:  

 приемен ден на кмета;  

 подписки;  

 телефонни линии и кутии за граждански сигнали и мнения;  

 общи събрания;  

 онлайн анкети и допитвания до населението;  

 форуми на Интернет страницата на Община Поморие. 

 

6. Общи механизми за комуникация и достъп до информация 

 

Достъпът и редът до информация за гражданите и структурите на 

гражданското общество е утвърден в различни законови и нормативни разпоредби. 

Информацията, която се предоставя на местната общественост трябва да бъде 

автентична, точна и коректна. 

Обществената комуникация има за цел: 

 Да създаде ниво на осведоменост относно провежданата общинска 

политика; 



                                                                                                   
 
 

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“ 

30 

  Да насърчи и подпомогне разбирането на гражданите за целите на 

общинската политика;   

 Да ангажира гражданите и структурите на гражданското общество 

за участие в процеса на мониторинг и контрол на съответната 

общинска политика. 

 

Обществената комуникация трябва да бъде включена във всички етапи – от 

идентифициране на проблема в общинската политика до нейното наблюдение и оценка. 

Местната власт и администрация следва да бъдат в постоянна комуникация с 

гражданите. Трябва да се определят най- ефективните канали за комуникация по 

отношение на достигане до заинтересованите страни. Комуникационната среда може да 

включва: 

  Брошури; 

  Бюлетини; 

 Официални интернет страници на Общинска администрация и 

Общински съвет – Поморие; 

 Социални медии; 

 Медии – електронни и печатни; 

 Електронна поща; 

 Местни радиостанции; 

 Публични срещи;  

 Поставяне на информация на информационни табла в общината, 

обществени сгради, клубове и др. 

 

Комуникацията, в нейните различни форми и видове трябва да бъде 

съобразена с нуждите и възможностите на хората с увреждания, възрастните граждани, 

маргинализираните и по-слабо образованите жители на общината. Съобщението 
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относно гражданското и общественото участие в различните форми на мониторинг и 

контрол е необходимо да съдържа минимум следното: 

 Кратко описание; 

 Информация за достъп до съответните публични документи, 

необходими за участието на гражданите; 

 Инициаторът, който свиква участието; 

 Местата за гражданско участие; 

 Дата за гражданско участие; 

 Канали, чрез които гражданите могат да дадат информация по 

въпроса, подложен на обсъждане; 

 Контактна информация и отговорно лице. 

Комуникационните инструменти трябва да бъдат пригодени, за да отговарят 

на различните групи хора от местната общност:  

Местаселен Предложени методи за комуникация 

Младежи:  Социални медии, радио, електронни платформи, електронни 

медии; 

Хора с увреждания: Публикации, местно радио, вестници, информационни 

табла; 

Жени: Местно радио, социални и електронни медии, електронни 

платформи, информационни табла; 

Възрастни хора: Съобщения на информационните табла в общината, 

клубове на пенсионера, клубове по интереси за възрастни хора, социални институции, 

радио и печатни издания, брошури; 

Специалисти: Бюлетини, социални и електронни медии, електронни 

платформи, вестници, местно радио. 
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Сроковете за комуникация са изключително важни, за да се гарантира, че 

гражданите имат достатъчно време да се запознаят с информацията и да се подготвят за 

участие.  

 

V. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ ПРИ 

УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕСИТЕ 

НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И 

КОНТРОЛ В ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

Съществуват  множество проблеми,  които  възпрепятстват  гражданското  

общество при осъществяването на мониторинг и контрол върху изпълнението на 

общинските политики. Нормативната уредба в някои случаи е абстрактна и 

пожелателна и нейната реализация е поставена в зависимост от добрата воля и 

сътрудничеството  на  местната власт със структурите на гражданското общество, 

неправителствения сектор и гражданите. Участието  на  гражданското общество  в  

процесите  на  мониторинг и контрол върху изпълнението на общинските политики 

зависи  от  преценката  на  местната власт, която не винаги изпълнява ангажиментите 

си за включване на гражданското общество при планирането, формулирането и 

изпълнението на общинските политики.  

В община Поморие значителна част от местната общност участва активно в 

процесите на местното развитие. Немалка част от живеещите на територията на 

общината са възрастни и икономически неактивни лица, често демотивирани и 

обезсърчени, което предпоставя и по- ниската им гражданска активност.  

Местната власт в община Поморие е отворена за граждански инициативи и 

подкрепя под различни форми местните граждански организации и търси подкрепата 

им при решаването на важни за общността проблеми.  
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Необходимо е нагласата  и  отвореността  на местната  власт  да се съчетаят  

и с умения за провокиране и мотивиране  на  гражданската активност и да се използват 

ефективно инструментите за граждански мониторинг и контрол с цел ползотворно 

взаимодействие с гражданското общество при изпълнението на общинските политики.  

Взаимоотношенията между Община Поморие и структурите на 

гражданското общество и гражданите са базирани на доверие и взаимно зачитане. Това 

предпоставя повишаване степента на гражданската активност и мотивира 

представителите на гражданското общество да участват в местното самоуправление.  

На територията на община Поморие осъществяват дейност 

неправителствени организации, разполагащи с необходимата експертиза, което е 

предпоставка за разширяване на експертния потенциал на местно ниво. Местната власт 

не използва в пълна степен този потенциал, който би бил изключително полезен при 

осъществяването на общинските политики. Необходимо е Община Поморие да 

привлече експерти на местно и регионално ниво като активни партньори при 

планирането, формулирането и реализирането на общинските политики.  

 

1. Проблеми, произтичащи от гражданите и гражданския 

сектор 

 

 Липса на представителност и легитимност на структурите на 

гражданското общество; 

 Наличие на незаинтересованост и пасивност на гражданите, 

които са резултат от недостатъчно  доверие  между местната власт и 

гражданското общество;  

 Ниска информираност на гражданския сектор в резултат на 

непознаване на нормативната  уредба;  
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 Недостатъчна експертност сред местните представители на 

структурите на гражданското общество; 

 Епизодичност в действията на гражданския сектор по 

отношение осъществяването на ефективен граждански мониторинг и 

контрол върху изпълнението на общинските политики 

 Липса на финансова самостоятелност на неправителствените 

организации и на наличие на зависимост на тези организации в 

отделни случаи от публичните структури и от тяхната финансова 

подкрепа. 

 

2. Проблеми, произтичащи от местната власт  

 Недостатъчното използване на гражданския потенциал за 

провеждане на ефективен процес на граждански мониторинг и контрол:  

 Не всички представители на местната власт притежават умения за 

диалог с гражданите;  

 Процесът на консултиране на местната власт с гражданския сектор 

не се използва пълноценно; 

 Не се използва в достатъчна степен инвестирането в обучения и в  

други форми на придобиване на знания и умения от експертите в 

администрацията за осъществяване на ефективен диалог с гражданите и 

неправителствения сектор; 

 Не са разработени механизми за граждански мониторинг и 

контрол. 
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VІ. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА 

ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ В ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ  

 

 Въвеждане на повече и по- достъпни материали за образование на 

обществото във връзка с гражданското участие и с процесите на 

граждански мониторинг и контрол; 

 Улесняване достъпа на гражданите и гражданските организации до 

онлайн платформи за обществени консултации; 

 Обучение на експерти от администрацията за адекватна 

комуникация с представители на структурите на гражданското 

общество и относно процесите на граждански мониторинг и 

контрол; 

 Разширяване достъпа до органите на местната власт, като се 

включат и доразвият условията за участие на гражданите в 

заседания на общинския съвет и неговите комисии и в публични 

събития /дискусии, консултации, обсъждания, форуми/; 

 Осъществяване на граждански контрол върху задълженията на 

органите на местната власт да участват активно и адекватно в 

процесите на граждански мониторинг и контрол; 

 Използване възможностите на приема на граждани, заложени като 

задължения на Председателя на Общинския съвет, на Кмета на 

Общината и на неговите заместници, като се оповестят сред 

широката общественост условията; 

 Създаване на информирана среда сред гражданското общество за 

регламентите за достъп до информация, предоставяна от Община 

Поморие; 
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 Отчитане на местните традиции и културно- исторически 

фактори при изработване на закони и политики, съгласувано с 

гражданското общество. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прилагането на настоящия Механизъм за граждански мониторинг и 

контрол върху изпълнението на общински политики в община Поморие изисква 

усилия от страна на местната власт и на структурите на гражданското 

общество. Механизмът създава предпоставки и възможности за прилагането на 

различни форми на участие на гражданите, неправителствения сектор и на 

гражданското общество като цяло.  

Местната власт и местната администрация са длъжни да улесняват 

процесите на осъществяване на граждански мониторинг и контрол и да използват 

резултатите от него с цел промяна и подобряване на осъществяваните общински 

политики.  

Настоящият Механизъм осигурява възможност за насърчаване на 

участието на гражданите и структурите на гражданското общество в 

процесите на формулиране и изпълнение на: Политика за местно развитие, 

Социална политика и Политика за опазване на околната среда. Той може да бъде 

приложен за провеждането на ефективен мониторинг и контрол от 

гражданското общество върху изпълнението на всички общински политики на 

община Поморие. Успешното му прилагане зависи от активното взаимодействие 

на Община Поморие с гражданите, структурите на гражданското общество и 

бизнеса.  

 

Местната власт и администрацията следва активно да си 

сътрудничат и взаимодействат с обществеността в процесите на разработване, 

наблюдение и прилагане на общинските политики. Ролята на гражданите и 

структурите на гражданското общество е да участват активно в изпълнението 

на общинските политики, като осъществяват граждански мониторинг и 

контрол, осъзнавайки, че решенията зависят и от техните усилия. 


