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„Човечеството ще загине от недостиг не на велики дела, а от недостиг на 

малки добрини. Великото дело е само покрив, а стените се иззиждат от 

тухлите на малките добрини“ 

 

Архимандрит Йоан Крестянкин 
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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДАННИ И АНАЛИЗ 

 

На основание чл. 27(1) от „Правилника за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на Община Благоевград“, представям 

настоящият анализ за първото шестмесечие на 2021 година. 

Настоящият шестмесечен анализ е изготвен на база на постъпилите при 

Обществения посредник на Община Благоевград заявления, жалби, сигнали и 

предложения на гражданите и техните организации и предприетите действия от страна 

на институцията във връзка с изпълнението на функциите му за периода от 02.01.2021 до 

30.06.2021 година.  

Този период съвпада с усложнената епидемиологична обстановка в страната и 

практическото затрудняване на възможността за непосредствен контакт с гражданите в 

по-голямата част от отчетния период. Това фактическо положение доведе в голяма 

степен и до отчетен по-малък брой случай в настоящия анализ.  

На основание чл. 27(1) от Правилника за организацията и дейността на 

Обществения посредник на територията на Община Благоевград, анализът се представя 

за информация на Кмета на Община Благоевград и Общински съвет Благоевград.  

Анализът се разпространява при спазване на законовите ограничения за 

конфиденциалност.  
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Обща информация за постъпилите жалби и сигнали в цифри: 

• Приети, изслушани и консултирани граждани в офиса на обществения 

посредник – 43 

• Проведени срещи извън офиса на обществения посредник по конкретни 

поводи и сигнали - 21 

• Случаи, свързани с телефонни обаждания; консултации в реално време при 

изнесени срещи с граждани – 18  

• Случаи, свързани с работа на неправителствени и други организации – 7 

• Заведени сигнали – 28 

• Образувани проверки – 17 

• Решени случаи чрез взаимодействие с администрацията – 16 

• Становища с предложения и препоръки – 9 

• Случаи в процес на разглеждане – 5 

 

Аналитична информация за постъпилите жалби, заявления, сигнали и 

предложения, съгласно изискванията на чл. 24, ал. 2 от „Правилника за 

организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община 

Благоевград“. 

Настоящият анализ на Обществения посредник представлява конкретните 

отношения между гражданите и институциите, състоянието на обществото и диалога 

между гражданите и институциите.  

Извънредното състояние, заради продължителната здравна епидемия вследствие 

на разпространението на COVID 19, промени тотално личния и публичния живот на 

гражданите, постави под невъобразим натиск институциите, припомни за 

необходимостта от тяхното перманентно реформиране и модернизиране и нагледно 

освети слабостите в целите системите им. 

Поради създалата се епидемична обстановка се наблюдава намаляване на 

сигналите с около 12%, в сравнение със същия период през изминалата година.  

В зависимост от естеството и основателността на жалбите и сигналите, 

общественият посредник се произнася писмено, със становище или предложение за 

преразглеждане от съответната общинска структура на конкретен случай, дава устна или 

писмена информация или съвет на жалбоподателя и какви действия може да предприеме, 

включително и ако е необходимо намесата пред други, необщински органи. 



[Type here] 

 

През първата половина на 2021 година граждани и организации потърсиха 

съдействие за решение на своите проблеми, както и представиха свои идеи и 

предложения за подобряване на някои области от публичното управление.  

В регистъра за кореспонденция на обществения посредник, те са общо 43, като за 

останалите 39 случая са направени протоколи за съответната ситуация и казус. 

По повечето от постъпилите заявления, работата е приключила след извършени 

проверки и изготвени становища или отговор до жалбоподателя и до заинтересованата 

общинска структура. Някои са пренасочени към други инстанции, а по пет от тях 

продължава да се работи.  

Обобщените  данни ясно показват минимална промяна в интереса на гражданите 

за защита на техните права и законни интереси чрез контрола  на Обществения 

посредник през отчетния период.  

Обяснение на този факт можем да открием в различни обективни и субективни 

причини, характеризиращи общата среда и състоянието на диалога между гражданите и 

властта през през парвата половина на 2021 година, съотносимо и към 

епидемиологичната обстановка в страната и органиченията свързани с нея. 

В обобщение, в периода от 2 януари 2021 година до 30 юни 2021 година в 

Регистъра на заявления, сигнали и жалби на институцията Обществен посредник на 

територията на община Благоевград, изготвен и воден по Глава V чл. 21 (2) и чл. 22, 

съгласно „Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на 

територията на Община Благоевград“ са заведени общо  43 питания, заявления, жалби, 

сигнали и предложения от граждани и организации. 

От така изброените, 39 са регистрирани в Регистъра за кореспонденция на 

институцията обществен посредник, като част от останалите са решени устно или по 

телефона. Продължава работа по 5 от регистрираните случаи, които са в процес на 

проверка и очакване на реакция по предложени действия. 

През месец юни, желанието за адекватна професионална консултация и подкрепа 

от институцията „Обществен посредник“ нарастна.  

Тук е момента да кажа, че има случаи, които са извън правомощията на 

обществения посредник на територията на община Благоевград. Те се отнасят до 

дейността на търговски дружества, държавни институции, частни предприятия и 

съдебни процедури и други. 

От друга страна, сезирането на Обществения посредник за всякакъв вид 

информация е удобен начин за част от гражданите да повишат ефективността на 

общуване с администрацията. Необходимо е да се отбележи, че част от консултациите на 
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гражданите са с практически характер, изразяват се в търсене на съвет и препоръка, в 

насочване към определена институция и към изясняване на определени права и 

задължения в конкретни житейски, потребителски и професионални казуси.  

През изминалата година, съществен брой сигнали и жалби от граждани са 

постъпили в oбласти като етажна собственост, социални права, имотни спорове, 

жилищна политика, ВиК, електроснабдяване, здравеопазване, образование, лични 

проблеми и др. Често поставяните въпроси на гражданите са в причинно следствена 

връзка с безпаричието и липсата на работа за хора в пред пенсионна възраст. 

Част от проблемите са свързани с конфликти, породени между съседи и/или 

съсобственици в етажна собственост. Други случаи са свързани с начислени данъци, 

проблеми с ползването на социални услуги, незачитане на трудов стаж, проблеми с 

работодатели,  

Продължават сигналите, свързани със социалната политика от хора в 

неравностойно положение, молби за отпускане на еднократна помощ, проблеми с ТЕЛК 

решения, както и молби за съдействие за настаняване в общински жилища.  

За първи път бяха регистрирани случаи, свързани с домашно насилие, което 

наложи търсенето на решения и нови възможности за работа с институции в тази област.  

Разбира се, голяма част от проблемите на гражданите бяха свързани с неясноти, 

появили се по време на специфичните промени в управлението на човешките ресурси в 

пандемична среда. И в тази посока институцията се опита да бъде максимално ефективна 

и полезна със съвети.  

Част от темите, с които гражданите посещават приемната на обществения 

посредник са желания за промяна или оптимизиране на определен компонент от 

социална услуга, неясноти по регламент за ползване на определени социални права, 

консултиране за възможности да се възползват от такива и т.н.  

Бих искал да отбележа че през отчетния период, проблемите свързани с 

образованието намаляват, което е добър признак за ефективната работа на институциите. 

Тук коректния тон изисква да споменем, че във всеки от случаите компетентните 

институции са съдействали изключително ефективно и професионално.  

Налице са сигнали, свързани с казуси на граждани в отношенията им с 

администрациите, като примери са липса или забавяне на отговор от държавна или 

общинска структура, различни по вид удостоверения и декларации, издавани от 

администрациите и др.  

В посочените случаи Общественият посредник е търсил съдействие от 

съответната администрация.  
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 За изясняване на някои от случаите, за отчетния период обществения посредник е 

търсил становища от държавни институции като: Областен управител; Регионална 

дирекция „Социално подпомагане“, „Държавна агенция за метрологичен и технически 

надзор“, Министерство на здравеопазването, Изпълнителна дирекция „Медицински 

надзор“, „БИОСТРОЙ ЕООД БЛАГОЕВГРАД“, „ТП на НОИ - Благоевград“ , ОДП на 

МВР-Благоевград, Местна комисия за борба с трафика на хора, Местна комисия за борба 

с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и др.  

Доброто партньорство с тези институции, които подхождат изключително 

отговорно във всеки един случай, дават своя реален резултат и са отговорни за 

съществения принос на работата на обществения посредник. 

Продължава да се наблюдава все по‐често търсенето и изискването на срокове в 

отговорите и получените писма. Трудностите пред администрациите във всеки един 

случай да се ангажират с определен срок, не ги освобождава от отговорността да имат 

предвид искането или проблема до момента на намиране на решение.  

В същата тази връзка,  за  пореден  път  поставям въпроса  за  понятното  

изразяване от страна на институциите в кореспонденцията им с гражданите и 

предоставянето на допълнителни възможности за обратна връзка, когато това е 

необходимо, независимо, че съответната преписка се води за приключила.  

Често хората не умеят да намерят точния законов /нормативен/ текст, на който 

следва да се позоват или намират неподходящ такъв. Това  не  бива  да  се  използва  от  

администрациите,  които  работят  със  специално назначени  юридически  екипи  така,  

че  да  се  намери  законова  „вратичка”  за обосноваване и защитаване на собственото 

становище. 
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От друга стран, налага се Общественият посредник да разглежда случаи, от които 

зависи качеството на живота на гражданите и да отправя препоръки в тази посока. 

Разбира се, индивидуалният подход в справянето с проблемите на всеки човек е 

безспорния позитив в работата на институцията и в периода на нейното утвърждаване е 

от ключово значение за нейното бъдещо развитие.  

Да, вероятно в част от случаите изслушването и проявата на емпатия към 

потърсилия съвет гражданин е от първостепенно значение и често именно тя е най-

важната част от общуването в търсене на решения.  

Традиционна е активността при използването на електронен път за подаване на 

сигнали и предложения, както и запитванията по телефона на Обществения посредник. 

Всички, които се обръщат към обществения посредник за съдействие, получават отговор 

за предприетите действия, съвет или необходимата информация по въпроса. Все пак, в 

бъдеше ще бъдат потърсени допълнителни решения в тази посока, като например 

виртуални или онлайн приемни и консултации; онлайн дискусии по ключови общи теми; 

осигуряване на онлайн консултации от експерти от България и чужбина по ключови 

теми и т.н.  

В тази посока е необходимо да продължи разширяването на използването на 

социалните мрежи с оглед на повишаване на ефективността на действие на институцията 

и достигане до повече потребители на услугите на институцията и повишаване на 

нейната полезност.  

 

2.Дейности, свързани с популяризиране на институцията  

 

 Успешно продължи реализиране на поредица от инициативи, свързани както с 

популяризиране на институцията, така и спомагащи за изграждането на активно 

гражданско общество и гражданска култура сред младите хора в Благоевград.  

Особено добра беше работата съвместно с Детски парламент и Младежкия 

омбудсман на Благоевград, с които партньорството доведе до забележителни и 

открояващи се в обществения живот на града инициативи . 

 По-долу са представени част от инициативите в описаната визия за развитие на 

гражданска култура и общество и популяризиране на институцията:  

 

➢ На 16.02.2021г. Общественият посредник на Община Благоевград, доц. д-р 

Валентин Василев, съвместно с Регионална библиотека "Димитър Талев", баха 

домакини на онлайн-събитието "Възможно ли е ново начало?". На него се 
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анонсира представянето на мащабно проучване за важността на лидерството в 

съвременното общество. Събитието се излъчваше във Фейсбук. Специален гост 

на събитието беше отец Андон Шавулев.  

 

 

 

 

➢ На 09.04.2021г. стартира Инициативата Работилница  „Гражданско общество“. 

Проекта се осъществява под патронажа на Обществения посредник на Община 

Благоевград и със съдействието на Детски парламент Благоевград.  

Първата тема от проекта беше уебинар на тема „Трафик на хора? – Защо и 

как?“. Лектор на събитието беше г-жа Любка Костадинова – Секретар на 

„Местната комисия за борба с трафик на хора“, като участие взе и г-жа Надежда 

Чакърова – Обществен посредник на Община Стара Загора. Участниците се 

запознаха подробно с дейността на Комисията, проведоха  викторина с въпроси 

по темата и анализираха  учебни филми. Модератор на събитието беше Симона 

Велева – заместник -председател на Детски парламент. 
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➢ На 16.04.2021г. продължи Инициативата Работилница  „Гражданско общество“.  

Поредната онлайн среща от проекта беше уебинар на тема „16 април – ден на 

Българската Конституция и празник на юриста“. Участия в събитието взеха г-

н Тодор Стамболиев, Обществен посредник на Община Бургас; г-жа Петя 

Гюрова, юрист в Община Благоевград и първият обществен посредник в 

Благоевград; д-р Мария Чочова, адвокат и преподавател по право; д-р Младен 

Младенов, адвокат, преподавател и бивш съдия и г-ца Петя Атанасова, адвокат. 

На срещата участниците имаха възможност да се запознаят с ролята и значението 

на юридическата професия в съвременното общество, важността на 

конституцията като основен закон; трудностите при работата на юристите; 

призванието и каузата на юриста и други.  
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➢ На 21.04.2021 г. под патронажа на Обществения посредник на Община 

Благоевград, доц. д-р Валентин Василев и с домакинството на Регионалния 

исторически музей в Благоевград, се реализираха няколко инициативи - изложба 

„НОВИТЕ ЛИДЕРИ“, която бе придружена от дискусия с общественици от 

града на тема: „Предизвикателства и възможности на средата, в която 

живеем. Ролята на устойчивите лидери“; беше представена книгата „Лидери за 

ново начало“ от авторите и Марина Стефанова и Жюстин Томс; В следобедните 

часове, с участието на Детски парламент Благоевград, студенти и представители 

на неправителствени организации,  се засадиха пет дръвчета в района на 

Регионалния музей и се проведе онлайн-викторина, посветена на 

предизвикателствата на света, който ни заобикаля и важността на изграждането 

на лидерски умения в младите хора. 



[Type here] 

 

 

   

 

 

➢ На 23.04, световния ден на книгата и авторското право, Регионална Библиотека 

„Димитър Талев“ беше домакин на представянето на монографичния труд на 

доц. д-р Валентин Василев, Обществен посредник на Община Благоевград: 

„Кризисни ситуации и управление на човешките ресурси“. Водещ на събитието 

беше актьорът Игор Дамянов. 

 



[Type here] 

 

  

 

 

➢ На 7.05 и 8.05 се състоя награждаване на отличилите се участници в Работилница 

"Гражданско общество". Симона Велева, модератор на събитието, връчи 

грамотите на участниците от Детски парламент - Благоевград - Анка Петрова, 

Катрин Георгиева и Михаела Янева.  Бяха наградени също Цветина Пергелова и 

Росица Чингова от с. Костенец.  
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➢ На 20.05.2021г. продължи Работилница  „Гражданско общество“, като 

поредната онлайн среща от проекта беше уебинар на тема: 20 май – 

“Международен ден на специалистите по човешки ресурси”. Участиe в 

събитието взеха доц. д-р Валентин Василев – Обществен посредник на Община 

Благоевград; Тодор Капитанов - Национален секретар на КНСБ; Константин 

Чорбаджийски – HR от бизнес сектора, Елена Чобанова – Главен експерт 

„Управление на човешките ресурси“ в Община Благоевград и Стела Воронова – 

Началник отдел „Човешки ресурси“ в Община Карлово. В уебинара се 

присъединиха  повече от 20 участника, сред които представители на институции, 

ученици, учители и членове на  Детски парламент – Благоевград.  Участниците 

имаха възможност да се запознаят с важността на управлението на човешките 

ресурси и с професията на HR-а. Получиха отговори на практически значими 

въпроси и успяха да участват в професионална дискусия за променящите се 

изисквания към служители и организации на трудовия пазар.  
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➢ По повод 1 юни – Международен ден на детето, омбудсманa Диана Ковачева 

стартира кампания за подкрепа на психическото здраве на най-малките ученици 

от I до IV клас, под надслов „Синьо лято“. Кампанията целеше да помогне на 

децата и техните родители да преодолеят последиците от изолацията, причинена 

от COVID – 19. Доц. д-р Валентин Василев  подкрепи кампанията на националния 

омбудсман, като организира приемна за деца и родители. В периода 14-16 юни 

психолози – специалисти консултираха безплатно всички желаещи семейства, 

които срещат трудности или забелязват тревожни симптоми и реакции в 

поведението на своите деца. Д-р Десислава Иванова, специалист-психолог, 

проведе срещи със записаните граждани и им оказа необходимата помощ и 

консултация.  

➢ На 15.06.2021г. продължи инициативата Работилница „Гражданско 

общество“. Поради разхлабването на противоепидемичните мерки, събитието се 

проведе в зала 101 на Община Благоевград. Темата на срещата беше  „Агресията 

в училище и как да я преодолеем“. Срещата беше посветена на борбата с 

противообществените прояви и в подкрепа на инициативата на националния 

Омбудсман "Синьо лято", посветена на психичното здраве на учениците.  

Лектор на събитието беше Иванка Трайкова - Секретар на "Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни",  

а специален гост - Десислава Иванова – доктор по психология.  Участиe в 

събитието взеха и Вержиния Лазарова – обединяващ инспектор „Детска 

педагогическа стая“, Жулиета Думбанова – психолог и педагогически съветник и 

други. Участниците имаха възможност да дискутират по ключови теми, свързани 

с насилието в учелище и възможните решения за преодоляването му.  
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➢ от 18 до 20 юни 2021г. в Пампорово се проведе информационна среща на тема 

„Разработване на ред и правила за конституиране на младежки омбудсман в 

българските общини“. В срещата по покана на организаторите  взеха участие доц. 

д-р Валентин Василев, Обществен посредник на Община Благоевград, който се 

включи онлайн, Симона Велева – заместник младежки омбудсман на Благоевград 

и Михаела Янева – член на Детски парламент – Благоевград.  Доц. д-р Валентин 

Василев разказа от позицията на опита, който има, за ролята на обществения 

посредник в местното самоуправление и реализацията на публични политики и 

сподели как функционира Младежкия омбудсман в Благоевград.  Симона Велева 

даде съвети на бъдещите омбудсмани 
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➢ На 22.06.2021г. в  ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”НИКОЛА 

ВАПЦАРОВ”, БЛАГОЕВГРАД се проведе среща на тема „22 юни – Ден на 

Българския фолклор“. Събитието е част от инициативата Работилница 

„Гражданско общество“, която цели изграждането на активна гражданска позиция 

и участие на младежите в публичните политики на града ни. 

Темата на срещата беше посветена на българския фолкор. 

Лектор на събитието беше Илиян Юручки - Секретар на читалището и 

дългогодишен диригент, композитор и радетел за развитие и запазване на 

автентичния български фолклор. Той запозна участниците със същността на 

фолклора и неговата роля в развитието на българската култура и отговори на 

много въпроси, свързани с фолклора и предизвикателствата пред съхранението 

му.  
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➢ На 23.06. се проведе пореден епизод от Работилница „Гражданско общество“ – 

съвместен проект на Детски парламент Благоевград и Обществения посредник на 

Община Благоевград.  Срещата беше посветена на Световния ден на държавния 

служител и се проведе под формата на хибриден дискусионен семинар.  

Специален гост на събитието беше Павел Иванов – Изпълнителен директор на 

Института по публична администрация към Министерски съвет. Той разказа за 

същността на държавната служба, за своята кариера в администрацията и за 

ролята на Института. В срещата се включиха и Стефан Стефанов – секретар на 

Община Карлово, Деана Доралийска – главен екперт „Човешки ресурси“ в 

Община Карлово; Красимир Маринов – главен експерт, отдел „Подбор на 

проекти и техническа помощ", главна дирекция "Европейски фондове за 

конкурентоспособност", Министерство на иконимиката“, Мария Грозданова – 

директор на Дирекция „Европейски проекти и програми“ в Община Благоевград, 

експерти, докторанти от няколко учебни заведения, журналисти и други гости на 

събитието. 
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3. Приоритети и основни насоки за работа в следващите месеци 

С оглед на продължаването на устойчивото очакване за утвърждаването на 

институцията, са налице редица предпоставки, открояващи нейната значимост за 

развитието на Благоевград и ефективното управление на публичните политики,  които се 

реализират в него.  

Прилагането на принципите на добра администрация и управление на местно 

ниво спомага за успешното решаване на сложни проблеми, може да предотврати появата 

на негативни практики, да повиши общественото доверие и да активира местното 

общество да изгради социална принадлежност.  

В тази връзка, като приоритети в дейността на институцията могат да се посочат 

следните характеристики, а именно: 

✓ Усъвършенстване на сътрудничеството с независими експерти и организации, 

имащи отношение към прилагането на международните стандарти за защита 

на човешките права; 

✓ Разширяване на инициативите, свързани с представяне на стратегически 

документи и дискусии по тяхното апробиране в практиката; 

✓ Разширяване на съвместната работа с организации от  неправителствения 

сектор, Детски парламент Благоевград, студентски и доброволчески 

организации; 

✓ Продължаване на активното включване  в обществения живот на града, 

включително чрез възможностите на онлайн платформи; 

✓ Разширяване на взаимодействиета с органите на местното самоуправление и 

местната администрация, включително чрез усъвършенстване механизмите на 

взаимодействие със специализираните държавни органи и институции и 

звената предоставящи обществени услуги; 

✓ Продължаване на дейности по популяризиране и утвърждаване на 

публичността на обществения посредник чрез иновативни компоненти от 

съвременните комуникационни канали ; 

✓ Повишаване на ефективността на работа с институцията на Националния 

омбудсман, както и активно участие в работата  с местните обществени 

посредници в Република България  и проучване на добри практики от 

дейността на обществените посредици в страната; 

✓ Разширяване на партньорството с медиите за популяризиране на 

институцията. 
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В заключение, бих искал да кажа, че все още редица изследвания и публикации 

посочват, че доверието на хората спрямо институциите е все още на ниски нива.  

За да се  преодолее тази криза в перспектива, са възможни някои ключови 

промени във визията на публичните институции за тяхната дейност, а именно: 

✓ ПОДКРЕПА И НАСОЧВАНЕ на нуждите на гражданите. Трудно е да се погледне 

от гледната точка на другия, но мнението на всеки следва да бъде уважавано. 

Също такава  трудност  изпитват  и  гражданите  да  погледнат  от  гледната точка  

на административния служител, но ако в тези отношения има баланс, а не 

противоречие, диалогът става лесен.   

✓ ПРОЗРАЧНОСТ, както при даването на информация, така и при вземането на 

решения. Познаването на задълженията на администрацията, както и формата и 

начина, по който следва да се изпълняват те, е във взаимен интерес на двете 

страни. Дейността на институциите  не  бива  да  бъде  обвита  в  тайнственост,  

напротив.  Съзнавайки,  че прозрачността  и  откритостта  са  тежко  бреме,  тъй  

като  давайки  видимост  на действията, има вероятност те да претърпят критики, 

следва да се има предвид, че в дългосрочен  план  прозрачността  и  откритостта  

се  отблагодаряват с  разбиране  и признателност.    

✓ ЕМПАТИЯ И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ в отношенията и 

комуникационните процеси и налагането на нова организационна култура на 

висока чуваемост и открити комуникации;  

✓ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ в  действията  на  административните  служители.  Той  е 

задължително свързан с обективността при разглеждане на проблема. 

Професионализмът издига и поддържа авторитета, както на конкретния служител, 

който застава с името си, така и на институцията, която в случая той 

представлява.   

✓ ВСЛУШВАНЕ в сигналите и предложенията на гражданите, реалното им 

разглеждане и подробното анализиране на причините за тях. Гласът на 

обществеността е важен, което дава възможност на администрациите да подобрят 

дейността  си  чрез  реални  и  ефективни  действия,  в  синхрон  с  очакванията  

на гражданите, включително чрез нови форми на консултационни механизми.  

 

Оо друга страна, ключов момент в бъдещата работа Обществения посредник, 

акцент, който беше изложен и в приетия от Общински съвет годишен доклад за 2020 

година за дейността на институцията, така и на общинска администрация, е промяната в 
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стратегическото планиране и съобразяването му с новите моменти, претворени в 

различни нормативни документи със стратегически характер.  

Сравнително новите „Методически указания за разработване и прилагане на 

общински планове за развитие (ОПР) за периода 2021-2027“ и разработването на 

Планове за интегрирано развитие на общините /ПИРО/ поставят по-високи изисквания 

за гражданско участие в процеса на стратегическо планиране и изпълнение, с които 

ръководствата на всяка община трябва да съобразят работата си, като местните 

обществени посредници могат да са ключов компонент в тези процеси. 

ПИРО следва да бъдат разработени в съответствие с идентифициране на 

основните процеси, които протичат на съответната територия, както и за разкриване на 

нейния специфичен потенциал за развитие. Поради липсата на опит и традиции в тази 

посока, резултатате в страната са по-скоро противоречиви в момента.  

С цел да се осигури прилагането на принципа за партньорство и сътрудничество в 

максимална степен, в новата структура на визираните документи е предвидена една 

много сериозна - „Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и 

заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на 

стратегическите планове при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на 

информация и публичност“.  

Общината следва да разработи в перспектива комуникационна стратегия, която да 

гарантира прилагането на принципа на партньорство и да осигури прозрачност на 

процеса по изготвяне и реализация на плана чрез одобрение, изпълнение и проследяване 

на набор от подходящи мерки и действия.  

Комуникационната стратегия трябва да се фокусира върху идентифицирането и 

включването на заинтересованите страни и гражданското общество чрез подходящи 

форми, включително кампании за формулиране на проектни идеи, които да бъдат 

включени в програмата за реализация на плана. Важно е да бъде стимулиран подходът 

„отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните 

решения. Определянето на целите и приоритетите на плана и на мерките, чрез които ще 

се реализират тези цели и приоритети, не трябва да бъдат единствено инициатива и 

ангажимент на общинската администрация, а следва да се планира с активното участие 

на гражданското общество. На гражданите трябва да се предоставят възможности да 

разкриват пpoблeмитe в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa 

peaлнaтa пpoмянa съобразно с техните действителни нужди.  

Подобен документ следва да съдържа описание на подхода, начина и формите за 

осигуряване на публична информация относно неговото разработване и прилагане, 
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изпълнение на отговорностите и необходимото институционално взаимодействие, както 

и мерките за мобилизиране и активно участие на партньорите и гражданите. Описанието 

накратко следва да представя:  

• механизма за консултиране в хода на изпълнение на стратегията чрез 

организиране на публични дискусии, в т.ч. чрез интернет и други форми;  

• начина и средствата, чрез които ще бъде информирана обществеността и 

заинтересованите страни за цялостния процес на изготвяне, съгласуване, 

приемане, актуализиране, изпълнение и оценка на областната стратегия за 

развитие;  

• посланията и комуникационните канали за предоставяне на обществена 

информация относно необходимостта, характера и целите на планираните 

действия, потенциалните ползи, резултатите и въздействието от 

прилагането на стратегията;   

• участието във формални структури за наблюдение на постигнатия 

напредък по изпълнението на стратегията, за териториално сътрудничество 

и партньорство, възлагане на независими оценки и проучвания, подготовка 

на важни проекти с регионално значение и др. 

 

 Отчетния период отново дава основание да се обобщи, че решението на 

Общински съвет - Благоевград за възстановяване и поддържане на дейността на 

институцията „Обществения посредник“ е правилно и институцията има бъдеще в 

нашата община.  

Надявам се, че все повече гражданите ще оценяват необходимостта от това да 

имат независим орган, както и превръщането на този орган в трети стълб на местното 

самоуправление, който да следи и допринася за защита на техните права и по – често да 

се обръщат за решаване на проблемите от компетентността на институцията, както и 

институцията да продължи да бъде инструмент за развитие на гражданското общество и 

гражданската активност.  
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4. Вместо заключение  

 

Малко повече от три години изминаха от възстановяването на дейността на 

институцията „Обществени посредник“ в Благоевград.  

В този период положих усилия да развия институцията, да я направя 

разпознаваема и иницитивна, да бъде надежден партньор в различни каузи и 

инициативи; да бъде равноотдалечена от политическите групи в Общински съвет и 

политизирането като цяло. Без съмнение, институцията е водеща в страната по 

инициативи, свързани с повишаваенто на гражданската, управленска и правна култура 

на младите хора в града.  

Високата обществена значимост на институцията я превръща в елемент на една 

добре функционираща местна политика и безспорно прави процесите по вземане на 

решение и тяхната реализация по-ефективни и прозрачни, както и се улеснява 

развитието на гражданското общество и нагласите за участие в обществения живот на 

младите хора.  

Разбира се, има достатъчно области за усъвършенстване и развитие, така че 

институцията да става вси по-полезна и необходима в обществения живот на 

Благоевград. Безспорно основите са възстановени и в следващите години се навядам все 

повече да се усеща влиянието на постигнатото.  

Отново ще изкажа своите благодарности за професионално отношение както от 

страна на Общинска администрация – Благоевград и кметския екип, така и на Общински 

съвет – Благоевград, за създадените условия, подпомагащи в значителна степен доброто 

функциониране на институцията. 

Категорично заявявам, че до момента не съм срещнал никакви затруднения в 

работата с тези институции, дори напротив – усещал съм единствено респект и уважение 

към полаганите усилия.  

И накрая, спазвайки традицията от предишните отчети и анализи, ще обобщя 

настоящия текст с нещо алегорично - както отбелязва известният общественик от XVII 

дек Джон Уесли: „Правете всичкото добро, на което сте способни, с всички средства, 

които имате, по всички начини, които знаете, на всички места, където можете, по 

всяко време, когато можете, на всеки човек, на когото можете, докато можете! ”.  

В такъв контекст именно търсенето на това добро, чрез иновативни подходи и 

методи за повишаване на ефективността на местните политики и развитието на нагласи 
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за утвърждаването на гражданското общество, е предизвикателството за следващите 

месеци и години и изисква всички те да бъдат реализирани с ум, сърце и всеотдайност. 

Искрено съм убеден и вярвам, че ролята на местния обществен посредник в 

Благоевград ще спомага и в бъдеще града да се развива като пример за добро публично 

управление, ориентирано изцяло към нуждите на гражданите, с осигурени възможности 

за активното им включване в процесите на вземане на решение, реализацията и 

мониторинга на местни публични политики, като без резерви съм категоричен, че 

добрата съвместна работа ще продължи в бъдеще и институцията Обществен посредник 

на територията на Община Благоевград ще се утвърждава и развива. 

 

И ще завърша с думите на Майка Тереза: "Добрите думи може да са кратки и 

лесни за казване, но ехото им е наистина безкрайно. Прави така, че всеки, който 

дойде при теб, когато си тръгва да е по-добре и да е по-щастлив." 

 

14.07.2021 г. 

гр. Благоевград  

 

Проф. д-р Валентин Василев 

Обществен посредник на територията на Община Благоевград 

 

 

 

 

 


