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1. Увод
Институцията Обществен посредник на територията на община
Благоевград е създадена и функционира въз основа на Решение № 317 пo
Протокол №16 от 23.12.2005г. Дейността се осъществява на базата на
„Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на
територията на община Благоевград“, съобразен с чл.21 ал.1, т.23 и чл. 21
ал.2, във връзка с чл. 21а, ал. 3 от „Закона за местното самоуправление и
местната администрация и приет от Общински съвет – Благоевград.
Настоящият годишен отчет е изготвен на база на постъпили и
разгледани при Обществения посредник на Община Благоевград заявления,
жалби, сигнали и предложения на гражданите и техните организации и
предприетите действия от страна на институцията „Обществен посредник
на територията на Община Благоевград“, както и представя основните
дейности, свързани с популяризиране и утвърждаването на институцията в
обществото и предизвикателствата пред нейното развитие.
На основание чл. 27(1) от Правилника за организацията и дейността
на Обществения посредник на територията на Община Благоевград, отчетът
за предходната година се представя на вниманието на Кмета на Община
Благоевград и Общински съвет – Благоевград в срок до 31.01.2021г.
Отчетът е на разположение и на средствата за масово осведомяване и на
гражданите и техните организации. Настоящият документ следва да се
разгледа от Общинския съвет в срок до втората редовна сесия през 2021
година след неговото внасяне на 29.01.2021 година.
Копие от отчета е наличен на електронната страница на Община
Благоевград и на Фейсбук-страницата на Обществения посредник.
Отчетът се разпространява при спазване на законовите ограничения за
конфиденциалност.
Годишният отчет на Обществения посредник е един от важните
инструменти във възможностите за утвърждаване на институцията на
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местния омбудсман. По традиция този документ цели да даде достатъчно
информация за констатираните проблеми в административното обслужване
на гражданите, забелязаните нови тенденции и същевременно да представи
актуалното състояние на диалога между властите и хората, акцент и визия
за провежданите секторни политики, както и реализираните инициативи за
повишаване популярността на институцията.
Настоящият годишен отчет е и по-различен поради създалата се
сложна епидемична обстановка през месец март 2020 г. и въвеждането на
извънредно положение в страната с решение на Народното събрание, акт,
без прецедент в историята на страната. Това безспорно наложи редица
затруднения както пред дейността на всички интитуции и организации, така
и се отрази на активността на гражданите за непосредствено посещение на
институцията поради различни по своя характер причини.
Различен е и поради това, че независимо от това, че представлявам
интитуцията до провеждането на процедура и избор на обществен
посредник

за

нов

мандат,

съгласно

Правилника

за

дейността,

предизвикателствата пред утвърждаването и функционерането и бяха
всекидневни.
Институцията Обществения посредник на Община Благоевград
приема

за

свой

основен

приоритет

перманентното

укрепване

на

управленската среда, като възможна платформа за провеждането на
нормален публичен диалог между институциите и гражданите в правова и
демократична държава. Грижата за това не се изразява само и единствено в
систематични

усилия

за

подобряване

на

нормативната

база,

а

фундаментално се придържа към тезата, че в основата на демократичната
държава стои възможността да се провежда публичен дебат, да се прилагат
управленски практики за обмяна на идеи и предложения; за проучване на
мнението на заинтересованите страни, който да има способността да доведе
до решения, приемливи за по-голямата част от обществото.
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Разбира се институцията не функционира в една рамка, която да е
извън политическата и икономическа действителност, очаквано е да се
повлиява от нея.
Изминалата 2020 беше трудна година и изпълнена с напрежение и
конфликтни

ситуации,

засягащи

както

социалната

сфера,

така

и

управлението във всичките му форми, година, в която местната власт
продължава да бъде тествана от продължаващата криза, независимо от
качеството на решенията й. Отпечатъкът от това напрежение в известна
степен е отразен и в случаи, които аналитично ще бъдат представени подолу. Също така е видно и от начина, по който гражданите, жители на
общината, отстояват правата си. Мнителността спрямо общинските и
публичните служби често променя по същество исканията им и затруднява
съдействието, което се изисква, за да се финализира посредничеството.
Въпреки трудностите, които съпътстват работата на институцията,
породени от световната пандемия, тя показва колко потребна е на
гражданите за защита на техните права и тяхното практическо прилагане.
През отчетния период продължиха и дългогодишните усилия за
институционалното укрепване на местните омбудсмани. Поради създалата
се епидемична обстановка връзките между обществените посредници се
осъществяваха онлайн т.е. под формата на т. нар. уебинари.
2. Работа по жалби, заявления, сигнали и предложения.
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“
Търсенето на помощта на местния обществен посредник не е средство
за правна защита, а леснодостъпно и безплатно средство за съдействие,
оказване на помощ и предоставяне на напътствия и идеи за действия,
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насочени към опазването на правата на гражданите. Становищата и
съветите му могат да бъдат от решаващо значение при разработване на
принципи и правила, уреждащи обществени отношения, работа на
общински органи или поведение на служители; разработването или
промяната на местни публични политики; разработването на документи със
стратегически характер от местно значение и други. Общественият
посредник извършва проверки по постъпили жалби и сигнали, в рамките на
своите правомощия, при спазване на принципите за независимост,
обективност и равенство.
Дейността на обществения посредник на територията на Община
Благоевград през 2020 г. се характеризира както с всекидневна работа по
постъпващите жалби, сигнали, молби за съдействие и предложения на
граждани и/или техни организации, така и с ред други разнообразни
инициативи

и

дейности,

насочени

както

към

популяризиране

на

институцията, така и към повишаване на административната и правна
култура на гражданите в опознаването на дейността на институциите от
публичния сектор.
Вниманието в настоящия годишен отчет ще бъде насочено в
следващите страници в няколко основни посоки, като ще се направи опит
синтезирано да се представят основните моменти от дейността на
Обществения посредник в периода на работа.
В периода от 6 януари до 31 декември 2020 година е поддържан
регистър на Обществен посредник на територията на община Благоевград,
изготвен и воден по Глава V, чл. 21, ал. 20 и чл. 22, съгласно „Правилник за
организацията и дейността на Обществения посредник на територията на
Община Благоевград“.
Постъпилите през периода жалби, сигнали, молби за съдействие са
118. Количеството им бележи спад спрямо 2019 година с 17 %, като този
факт се дължи най-вече на въведената епидемиологична обстановка и
ограниченията, свързани с нея. Тук е необходимо да се отбележат и 23
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случая на сигнали подадени от граждани в условията на непосредствени
срещи, проведени извън офиса на институцията. Приключени през 2020г.,
след извършена проверка и предприети съответни действия, са 109 случая.
От така изброените, 93 са регистрирани в Електронния регистър за
кореспонденция на институцията обществен посредник /или са изготвени
протоколи за отделния казус/, като част от останалите са решени устно или
по телефона. Продължава работа и се очаква отговор по 3 от
регистрираните случаи. Горните обобщени данни са разпределени, нагледно
представени и групирани в Приложение №1 към отчета.
Най-общо, значителна част от случаите са насочени към социална
политика и услуги, устройство на територията, имотни спорове, етажна
собственост, обществен ред, административни услуги, ВиК, работа с
неправителствени организации, лични въпроси и консултации и др.
Нова по своя характер е нишата, свързана с домашното насилие и
жертвите от него, като в тази връзка през изминалата година се развиха
изцяло нови отношения с неправителствени организации, в търсене на
решения на отделните случаи. Тук е коректно да се отбележи, че
ръководството на Община Благоевград своевременно реагира на тези
тенденции, като предприе мерки по обезпечаване на възможности за
жилищно настаняване на жертви на домашно насилие.
Значителна част от основателните оплаквания са във връзка с
бездействие или забавяне на отговор или решение от администрацията по
внесено

искане,

молба,

запитване,

заявление

за

извършване

на

административна услуга или друго, от компетенциите на общината,
действие.
Похватите и действията при основателност на отправеното искане или
молба са различни. В някои случаи проблемът се решава с отиване на място,
провеждане на разговори, проследяване на предложените и одобрени
действия. В други се налага писмено да се изискват документи, становища,
разяснения от засегнатия в искането общински орган. Дейността от друга
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страна, е насочена както към разглеждане на индивидуални жалби, така и
към въпроси, засягащи обществения интерес.
Работата на обществения посредник за повишаване и на правната и
гражданска култура и гарантиране на яснота, прозрачност и предвидимост
в действията на общинските и държавните органи като цяло, е важен фактор
за създаване на доверие в отношенията между граждани, юридически лица
и местна власт. От обществения посредник се очаква подкрепа за решаване
на многообразни по характер проблеми, включително и по въпроси на
създаването и поддържането на здравословна градска среда. В такъв аспект,
честа практика е гражданите буквално „на крак“ да получават напътствия за
попълване на документация, насочване към експерт или институция и други
подобно. Подобна помощ не отговаря изцяло на формалните изисквания на
Наредбата, регулираща дейността на обществения посредник, но липсата на
формализиране и подробно и детайлно описание на случаите и гражданите
по скоро забавя оказването на помощ в определни случаи. Подобни
консултации се повече от четиридесет, като особено много те бяха по време
на първият период на затваряне поради въведното извънредно положение.
Общественият посредник не дава оценка на работата на местната
власт и местната администрация. Неговата роля е да посочи слабите,
проблемните места, които пораждат съмнения за корупция; създават
предпоставки за нарушаване на права или законни интереси; в случаи на
неправилни действия на общински звена; както и да подпомага вземането
на справедливи и законосъобразни решения.
Част от проблемите са свързани с конфликти, породени между съседи
и/или съсобственици в етажна собственост. При нарушени добросъседски
отношения и липса на възможност споровете да се решават от общото
събрание, някои собственици търсят съдействие от обществения посредник,
очаквайки подкрепа от съответната институция. Например: затруднения при
избиране на нов управител, спорове между собствениците и управителните
органи, несъгласие с изчисления за дължими суми, шум през късните часове
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на денонощието и пр. При анализа на такива случаи се налага обобщението,
че проблемите идват от непознаването, неправилното прилагане или
грешното тълкуване на „Закона за управление на етажната собственост“,
като в предишни периоди беше намерено успешно решение с изготвянето и
предоставянето на гражданите на примерни документи, които да използват,
с което решение определено този проблем в значителна степен се реши.
Продължават сигналите, свързани със социалната политика от хора в
неравностойно положение, молби и запитвания за отпускане на еднократна
помощ, проблеми и неясноти с ТЕЛК решения, както и молби за съдействие
за настаняване в общински жилища, случаи за неудовлетворение при
изчисляване на пенсии, начисляване на неизразходвана вода и др.
Част от темите, с които гражданите посещават приемната на
обществения посредник са желания за промяна или оптимизиране на
определен компонент от социалната услуга, твърдения за неясноти по
регламент за ползване на определени социални права, консултиране за
възможности да се възползват от такива, лични проблеми с работодатели и
т.н. Тук коректния тон изисква да споменем, че във всеки от случаите
компетентните институции са съдействали изключително бързо, ефективно
и професионално, независимо, че не са в прякото въздействие на
правомощията на местния омбудсман.
Приемната се посещава и от граждани на други общини и дори
държави, които обаче не са в териториалния обсег на обществения
посредник, като Чешка република, Република Македония, гр. Рила, гр.
Сандански, общ. Струмяни, Кюстендил, Дупница; Якоруда и други. На
гражданите е оказана консултация по поставените от тях казуси и са
насочени към подходящи действия за решаване на проблемните казуси.
За изясняване на някои от случаите, за отчетния период обществения
посредник е търсил становища от държавни институции като: Регионална
дирекция „Социално подпомагане“, „Национален осигурителен институт“,
Изпълнителна

дирекция

„Медицински

надзор“,

„Водоснабдяване
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канализация ЕООД - Благоевград“, „Община Сандански“, национален
Омбудсман на Република България, Общински съвет по наркотични
вещества, Консулство на Република Италия в България и много други.
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.
Разбира се, индивидуалният подход в справянето с проблемите на
всеки човек е безспорен позитив в работата на институцията и в периода на
нейното утвърждаване е от ключово значение за нейното бъдещо развитие.
Следва също така да се отчете търсенето на начини за по-висока
активност при използването на електронния път за подаване на сигнали и
предложения, поради създалата се епидемична обстановка през годината. В
тази посока съществува определен резерв за използвани и развитие.
Всички, които се обръщат към обществения посредник за съдействие,
получават отговор за предприетите действия, съвет или необходимата
информация по въпроса.
Дейността на Обществения посредник присъства и в социалната
мрежа Фейсбук, като се полагат усилия тя да става все по-видима, с оглед
на популярността на социалните мрежи и разширяването на тяхното
значение. В нея се отразяват събития и дейности на институцията, дава се
възможност за коснултация и изразяване на мнение в реална среда. Повече
от 1000 са „харесванията“ и „споделянията“ на отразената на страницата
дейност без реклама и финансова помощ. В тази връзка е необходимо
усилията да продължат в тази посока и да се разшири присъствието на
Обществения посредник в социалните мрежи.
Инструмент за популяризиране на дейността на институцията, а и
като цяло на публичните институции и работата им, са и младите хора.
В такъв контекст активната работа с неправителствени организации,
Детски парламент-Благоевград и Студентски съвет при ЮЗУ „Неофит
Годишен отчет за дейността на обществен посредник 2020 г.
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Рилски“, дава възможност в следващите месеци да се развият нови и
иновативни форми на представяне на възможностите на институцията в поширок кръг от заинтересовани страни. В тази посока е необходимо да бъдат
разработени

подходящи

материали

/презентации,

флаери,

плакати,

брошури, бюлетин и други/, които да бъдат част от доброволческата
платформа за популяризиране на гражданското участие в управлението чрез
Обществения

посредник

като

институция-медиатор

в

гражданското

общество.
През 2020 години няколко неправителствени организации се
запознаха с дейността на обществения посредник, като резултатите от тези
срещи, включително и

с чуждестранни

участници са повече от

обнадеждаващи и е целесъобразно в бъдещ период тези контакти и
дейности да се задълбочават.
2. Дейности, свързани с популяризиране на институцията
Освен постъпващите заявления, сигнали и жалби, работата на
Oбществения посредник се характеризира с инициативи и прояви, които са
нагледно изброени по-долу.
Основната им цел е институцията да продължи да се утвърждава в
социалното пространство, като по-долу са представени част от тези
инициативи.
 На 07.02.2020г., обществения посредник на Община Благоевград
представи дейността си пред студенти от Италия, които бяха на
обмяна на опит в България. Фокусът на посещението им беше свързан
със защита правата на човека, дискриминация и реч без омраза.

Годишен отчет за дейността на обществен посредник 2020 г.
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 На 19.02.2020г. се проведе и реализира процедурата по избор на
„Младежки омбудсман на Благоевград“ В комисията участваха
заместник-кмета по хуманитарни дейности инж. д-р Павлова;
зам.председател на Общински съвет-Благоевград Гергана Муртова;
Екатерина Текерска – Седмакова - представител на РУО Благоевград;
Димитър Борумов - председател на Детски парламент - Благоевград.
Участниците в инициативата бяха повече от 15. След оспорван и
конструктивно проведен конкурс комисията единодушно избра Мария
Чорбаджийска и Симона Велева за Младежки омбудсман и заместник
на младежкия омбудсман;
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12

 На 26.02.2020г. се състоя церемонията по встъпване в длъжност на
„Младежки омбудсман на Благоевград“ и „Младежки заместникомбудсман на Благоевград“. На церемонията присъства г-жа Петя
Гюрова, първият обществен посредник на Благоевград, която е
представлявала институцията в два поредни мандата.
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 Участие в работна среща на местните обществени посредници в град
Шумен /11-13.03.2020 г./; В рамките на работната програма на
редовната среща на Обществените посредници, съвместно

с

експертния екип на СНЦ „Демократично сдружение Искам да знам“
/Шумен/ и Фондация „Отворена врата“ /Перник/ се организира
първото

в

страната

представяне

на

изградената

обществена

електронна платформа „Моето право. бг“ с електронен адрес
http://moetopravo.bg/. Целта на платформата беше да предостави на
българските граждани предварителна и надеждна информация за
възможните способи за защита на техните права и законни интереси,
както и надеждни контакти с различни правозащитни институции и
организации. Сайтът „Моето право.бг“ е изграден в изпълнение на
проект „Електронна платформа за активен диалог, граждански
Годишен отчет за дейността на обществен посредник 2020 г.
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мониторинг и обществена подкрепа на реформата в съдебната
система“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и
оперативна програма „Добро управление“.
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 На 28.05.2020 г., Общественият посредник на Благоевград, участва
като гост в предаването "Полюси" по TV Darts;
 На 05.06.2020г., по случай Международния ден за опазване на
околната среда, общественият посредник осъществи инициатива за
засаждане на дръвчета съвместно с Младежкия омбудсман на
Благоевград, Детски парламент – Благоевград и с подкрепата на
БИОСТРОЙ ЕООД – Благоевград. В инициативата се включиха на
Младежкия омбудсман на Благоевград - Мария Чорбаджийска и
нейния заместник Симона Велева. Младежите взеха активно участие в
начинанието, като засадиха няколко индийски люляци с голямо
желание и ентусиазъм. „Надявам се все повече млади хора да се
обърнат към природата и да осъзнаят колко важно е да я уважаваме и
опазваме, защото тя е наш дом. Едно посадено дръвче е всъщност
едно дребно добро, но пък е необходима крачка, за да направим града
си по-чист и приветлив за живеене!“ , сподели Мария Чорбаджийска
по време на засаждането на дръвчетата.
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 През месец септември с помощта на „Биострой“ се постави
обозначителна табелка за събитието, а вече дръвчетата бяха намерили
своето място и растяха.....
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 Обществения посредник участва като гост-лектор в кръгли маси
организирани

от

Сдружение

„Югозападен

обществено-

информационен център“ на тема „Насърчаване активното гражданско
участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики на територията на община Сандански“ по проект „Заедно за
развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати, който
реализира в партньорство с Община Сандански. В кръглите маси
взеха участие граждани, представители на община Сандански,
активни неправителствени организации, представители от Местната
Инициативна Група, представители на държавни институции на
територията на общината. На семинарите беше представен опита на
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Община Благоевград в работата със заитересованите страни при
подготовката и реализацията на местни публични политики;
 Участие

с

доклад

в

международна

конференция

на

тема

„Предизвикателства за сигурността и икономиката на държавите от
Черноморския,

Каспийския

и

Средиземноморския

регион“;

/13.11.2020/; Висше училище по сигурност и икономика; Пловдив;
поздравителен адрес и доклад на тема

"Релация

насочена

към

бъдещето - сигурност и смарт-градове". Обществения посредник
връчи Благодарствена грамота на организаторите за постижения в
развитието на гражданското общество и по случай 17- годишния
любилей на висшето училище. На събитието присъства и почетния
консул на Италия в България, Джузепе де Франческо.

 Публикувани статии в научни издания в България, Русия и Македония
по теми, свързани с реализацията на местни публични политики и
практики и идеи от работата на Община Благоевград и Обществения
посредник:
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-

В.ВАСИЛЕВ; Д. ОГНЯНСКИ; “The New Face of Public Management – About
The “Smart City” and its Impact on The Future Development of Society“;
KNOWLEDGE International Journal; Vol. 42 №1 (2020); „The Power of
Knowledge“; Institute of Knowledge Management; Skopje; ISSN:1857-923X
(Printed);

ISSN:

2545-4439

(Online);

2020;

p.

91-93;

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4515 ;
-

В.ВАСИЛЕВ; “From a Crisis of Confidence to Effective Crisis Management in the
Public Administration”; KNOWLEDGE International Journal; Vol.43; „Knowledge
in Practice“; Institute of Knowledge Management; Skopje; ISSN:1857-923X
(Printed);

ISSN:2545-4439(Online);

2020;

p.229-232;

Retrieved

from:

https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4709 ; /статия/
-

В.ВАСИЛЕВ, М.ИЧЕВА; „Социалната отговорност и управление на кризи.
Уроците за мениджмънта от COVID-19“; Нов български университет /НБУ/,
Годишник на департамент „Администрация и управление“ /статия/; ISSN
2603-297X (Online/; 2020 г.; /под печат/

-

В.ВАСИЛЕВ; М.ИЧЕВА; „Кризис COVID-19 и уроки лидерства, социальной
ответственности и эффективной коммуникации“; «Среднерусский вестник
общественных наук»; Central Russian Journal of Social Sciences 15(6):217-227;
Том 15 №6; ISSN (Print): 2071-2367, ISSN (Online): 2500-2090.; DOI:
10.22394/2071-2367-2020-15-6-217-227; Орел, Орловская область, Российская
Федерация; стр.217-227; 2020 г.; https://orel.ranepa.ru/nauka/srednerusskiy-vestnikobshchestvennykh-nauk/tekushchiy-nomer.php?s=29976;
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44460110

-

В.ВАСИЛЕВ; Г.КРЕСНАЛИЙСКА; "Публични политики и гражданска
ангажираност (Crowdsourcing) - ново поле за дигитални решения в публичната
администрация"; Юбилейната международна научна конференция „Икономическа
наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната
епоха“, посветена на 100 годишнина от създаването на Икономически университетВарна; Том II; /доклад/; стр. 569-579; ISBN 978-954-21-1038-5; 2020 г. https://uevarna.bg/~uevarna/uploads/filemanager/303/publishingcomplex/2020/Economic_science_education_real_economy_T2_2020.pdf

 Институцията „Обществен посредник на територията на Община
Благоевград“ продължи и утвърди инициативите си и съвместно с
„Общински съвет по наркотични вещества към Община Благоевград“.
Във

връзка

с

това,

беше

представен

документалния
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„Неупиваема чаша“, продукция на РТВЦ-Благоевград и Общински
съвет по наркотични вещества;
 На 19.10.2020 година по покана на Община Сандански участие с
презентация в бенчмарк-форум с тема „Бенчмаркинг и бенчлърнинг
като управленски инструменти в публичната администрация“. На
форума са представени добри практики в областта на обмяната на
идеи и апробирането им в контекста на реализацията на публични
политики на местно равнище;


След увеличаващите се случаи на търсене на съдействие и подкрепа
от граждани, жертви на домашно насилие стартира и съвместната
работа с НПО "Знание Успех Промяна". Беше представен и
разработеният от тях филм, който е създаден по проект на
Сдружението, финансиран от Министерство на правосъдието с цел
превенция на насилието като цяло и превенция на домашното
насилие. Насочен е към младите хора, като е показано как могат да се
решават конфликтите по конструктивен, а не по деструктивен начин,
как да защитим себе си и да не допускаме насилие спрямо нас, как да
отстояваме личността си, зачитайки в същото време личността на
човека отсреща;



Съвместната работа с Регионална библиотека „Димитър Талев“
продължи да се утвърждава. Съвместните дейности ще продължат с
онлайн представянето на книгата „Лидерство за ново начало“, чийто
домакин ще бъдат двете институции. Това представяне се предвижда
да бъде и под формата на широки дискусии след подобряване на
епидемиологичната обстановка;

 Участие по покана с презентация на тема „Устойчиви резултати /За
ролята на младите хора в публичните политики на местно ниво/“ в
конференция по Проект „Младите хора - новите промоутъри на
културната идентичност на трансграничния регион“ е съвместна
инициатива на Туристически съюз – Струмица и Сдружение Бизнес
Годишен отчет за дейността на обществен посредник 2020 г.
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информационен и консултантски център – Сандански, която се
реализира в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
между България и Република Северна Македония /30-31.10.2020/;

4. Приоритети и основни насоки за развитие на институцията
С оглед на бъдещото утвърждаването и развитие 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 бъдещата дейност на институцията
могат да се посочат следните характеристики, а именно:
 Информиране по разноообразни начини на гражданите за техните
права;
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 Иницииране и съдействие при провеждането на обществени
консултации, включително и онлайн;
 Отправяне

на

предложения

и

формулиране

препоръки

за

подобряване качеството на административните служби в полето на
техните компетенции;
 Продължаване на дейности по популяризиране и утвърждаване на
публичността на обществения посредник;
 Наблюдаване доколко дейността на администрацията спазва
добрите практики и е насочена в услуга на гражданите;
 Взаимодействие

с

органите

на

местно

самоуправление

и

администрация и усъвършенстване механизма за координиране на
действията и сътрудничеството с Националния омбудсман, както и
с Мрежата на местните обществени посредници в Република
България.
 Разширяване на сътрудничеството с идентични институции в
чужбина;
 Продължаване на активното включване в обществения живот на
града;
 Усъвършенстване на сътрудничеството с независими експерти и
организации,

имащи

отношение

към

прилагането

на

международните стандарти за защита на човешките права;
 Разширяване

на

неправителствения

съвместната
сектор,

работа

Детски

с

организации

парламент

от

Благоевград,

студентски и доброволчески организации;
 Разширяване на съвместната работа с Български червен кръст,
Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни, Местната комисия за борба с трафика
на хора; Общински съвет по наркотични вещества и др.;
 Фокусиране на дейността върху търсене на решения в посока
усъвършенстване и разширяване на местните публични политики в
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областта на предоставяне на целева помощ на хората с
увреждания; защита правата на инвалидите и други.
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,

да

активира

местното

общество

да

изгради

социална

принадлежност.
Във

връзка

с

това,

обществения

посредник,

констатирайки

постъпилите сигнали и жалби отправя поставя акцент и върху следните
препоръки:
 зачитането на принципите на добро управление и администрация да
бъдат превърнати в обществена норма и в императив за поведение;
 спазване и взискателност към един от основните принципи на добрата
администрация – принципът на законност. Смисълът на този принцип,
от гледна точка на правата на гражданите се състои в това, че всички
актове, действия и бездействия на администрацията трябва да са в
съответствие с нормативната уредба;
 предоставяне на качествени услуги и осъществяване на обратна
връзка с гражданите. Открит диалог и прилагане на механизми за
изследване на удовлетвореността на хората от извършваните
административни услуги с цел адаптиране и усъвършенстване на
работата на администрацията в спомагане реализирането на законните
права и интереси на гражданите.
 прякото участие на гражданите да бъде търсено и подкрепяно
системно при обществени обсъждания, вземане на решения и
мониторинга по обществено значими въпроси на територията на
Община Благоевград.
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На следващо място, необходимо е да се популяризира процеса на
формулиране на регионални/местни политики, като се подчертае
значението на всяка една от заинтересованите страни, както и бъдещите
ползи – в икономически и социален аспект, които могат да се постигнат при
по-висока активност и постигане на конструктивен диалог за формулиране
на устойчива и обществено призната местна/регионална политика.
Необходимо е дори гражданско обучение, държавно и общинско
регламентирано, за всички зрелостници.
Както вече сме имали повод да отбележим, ключов момент, свързан с
бъдеща промяна в работата на институцията е инициирането и създаването
на Обществен консултативен съвет към нея. Чрез такъв орган е налице
допълнителна възможност за използване на експертизата и опита на
доказани в областта на публичното управление граждани. Тази идея
допълнително получи своята подкрепа на церемонията по откриването на
изложбата, свързана с почетните граждани на Благоевград, която ще има и
своето обновяване през 2021 г.
Допълнителен компонент от бъдещата работа на институцията е
утвърждаването на реализираната вече идея младежки Омбудсман на
Благоевград. През 2021 г следва да бъде избран нов „Младежки Омбудсман
на Благоевград“, като нормализирането на епидемиологичната обстановка и
използването на онлайн-платформи за общуване в значителна степен ще
спомогне за работата на младите хора. С тази инициатива определено се
даде допълнителна платформа за участие на младите хора в управлението
на Благоевград и активното им включване в подготовката и реализацията на
местни публични политики в областта на образованието и младежките
дейности.
Необходимо

и

нетърпящо

отлагане

е

осъществяването

на

партньорства между администрацията и гражданите на базата на взаимно
доверие и отчетност чрез различни иновативни дейности и инициативи.
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От съществено значение е организирането, стимулирането и
провеждането на обществени консултации по належащи проблеми със
заинтересованите страни, като тази практика постепенно да се превърне в
традиция при реализацията и мониторинга на публични политики в Община
Благоевград. Тук полето за изява наистина е безкрайно. Заслужават похвала
усилията на ръководството на общината да инициира и провежда
обществени обсъждания по ключови теми/политики и тяхната бъдеща
реализация. В тази посока е необходимо да се положат целенасочини
усилия и тези опити да се превърнат в управленски традиции, защо не и да
се обезпечат кадрово с определени служители.
Належащо е стимулирането на партньорства и със съседни общини
с участието на гражданите за реализацията на проектни идеи от взаимен
интерес в областта на подобряване на инфраструктурите, градската среда
и услугите, екологията, проблемите с водата, чистотата на въздуха,
устойчивото градско развитие чрез смарт-технологии, гражданското
образование и други, компоненти от управлението, които ще бъдат
стимулирани максимално и от ЕС в следващите години.
Ключов момент в бъдещата работа както на Обществения посредник,
така и на общинска администрация е промяната в стратегическото
планиране и съобразяването му с новите моменти, претворени в
различни нормативни документи със стратегически характер. В тази посока
пред Община Благоевград предстои много и задълбочена работа.
Необходимо е системно и фокусирано управление, насочено към търсене на
индикатори и идеи за дългосрочно развитие. Лансираните идеи и от
Общински съвет и от ръководството на общината е необходимо да се
унифицират и да се намерят допирните им точки!
От друга страна, както вече беше насочено вниманието в предишнш
отчети; новите „Методически указания за разработване и прилагане на
общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 2021-2027 г.“ поставят още
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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.
ОПР и ИПГВР 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.
С цел да се осигури прилагането на принципа за партньорство и
сътрудничество в максимална степен, отново насочваме вниманието към
това, че в новата структура на документа е предвидена една много сериозна
Част ІІІ. „Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и
заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и
изпълнението

на

ОПР/ИПГВР

при

спазване

на

принципите

за

партньорство и осигуряване на информация и публичност“. Общината
следва да разработи и апробира поетапно 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
идентифицирането

и

стратегия
включването

трябва
на

да

се

фокусира

заинтересованите

върху

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 „отдолунагоре“ 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
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пpoблeмитe в cpeдaтa oĸoлo тяx, дa пpeдлaгaт peшeния и дa paбoтят зa
peaлнaтa пpoмянa съобразно с техните действителни нужди. Цялата
документация на ОПР/ИПГВР е публична, включително протоколите от
обсъжданията и срещите на работните групи.
Документът следва да съдържа описание на подхода, начина и
формите за осигуряване на публична информация относно неговото
разработване и прилагане, изпълнение на отговорностите и необходимото
институционално взаимодействие, както и мерките за мобилизиране и
активно участие на партньорите и гражданите. Описанието накратко следва
да представя:
 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;
 механизма за консултиране в хода на изпълнение на стратегията чрез
организиране на публични дискусии, в т.ч. чрез интернет и други
форми;
 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.
В такъв контекст, предстои много работа в търсенето на
позитивни решения за доближаване до високите стандарти, заложени в
представените текстове.
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ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ
Дейността на Обществения посредник се финансира по
Правилника за дейността му, съгласно чл. 33, ал.1 от бюджета на Общината,
приет от Общинския съвет.
 През отчетния период са използвани допълнителни средства за
един брой командировъчни във връзка с участие в работна
среща на действащите обществени посредници;
 Общественият посредник не използва служебен транспорт.

5. Заключение
Приятно впечатление през изтеклата 2020 г. оставя фактът, че когато
от страна на администрацията и органите на местно самоуправление се
реагира незабавно по даден казус и се предприемат действия в интерес на
гражданите, тоест има осъществен диалог между страните, то хората
остават удовлетворени от бързата и адекватна реакция.
Вярвам, че администрацията е призвана да работи в нови условия за
облекчаване на административната тежест, адаптирана към справедливите
очаквания на гражданите и тя трябва да е изцяло насочена към съдействие
за реализиране на законните им права и интереси.
Високата обществена значимост на Обществения посредник го
превръща в елемент на една добре функционираща местна политика и
безспорно прави процесите по вземане на решения и тяхната реализация поефективнаи и прозрачни.
Вярвам, че институцията трябва да продължи развитието си!
Да, вероятно не е без значение индивидуалността на човека, който я
представлява, но без подкрепата на Общински съвет и Кмет институцията
просто ще вегетира.
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Изминалите месеци бяха напрегнати и изключително отговорни, от
гледна точка на това, да се поставят основите на разширавянето
възприемането на ролята и значението на местния обществен посредник в
нашия град в условията на тежка и сложно епидемиологична и политичиски
усложнениа обстановка.
В тази връзка, усилията ми бяха насочени в две посоки. На първо
място, непосредствената работа с поставените от гражданите казуси, и от
друга

страна,

търсенето

и

реализирането

на

идеи,

провокиращи

изграждането и развитието на гражданско общество и нагласи у младите
хора за участие в управлението на града.
Удовлетворен съм, че инициативите, които реализирах в пълен
синхрон и с подкрепата на ръководството на общината, Общински съвет –
Благоевград, Детски парламент – Благоевград, училища, институции от
сферата на културата, посрещнаха с голяма отговорност и любопитство
както от ученици и студенти, така и от граждани на Благоевград.
Уверен съм, че за този период институцията продължи да се
утвърждава в обществения живот на града, и съм сигурен, че във времето
ще се утвърди като един сполучлив инструмент за реализация на местни
публични политики в много области.
И тази година показа , че има и предизвикателства, за които безспорно
е нужно повече време, за да могат да се постигнат позитивни резултати,
като към тях е необходимо да се насочат усилията за утвърждаване и
развитие на институцията, без значени от личността, която я представлява.
Нека не забравяме, че само няколко са градовете в страната, в които
местният обществен посредник функционира повече от осем-десет години и
са изградени традиции в тази посока, докато в Благоевград имаше
дългогодишна празнота в използването на тази институция.
Бих искал отново да подчертая, че с отговорността да бъда избран
през 2018 година за Обществен посредник с почти пълно мнозинство от
Общинския съвет в предишния мандат, аз поех пред себе си ангажимента да
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бъда равноотдалечен от политическите групи в него и да търся чрез
действията си балансирано отношение с всеки общински съветник. Мисля,
че успях да запазя неутралитет и това в значителна степен помагаше в
работата ми, като положих усилия да го правя и в настоящия Общински
съвет.
Уверен съм, че личността ми донесе спокойствие, професионализъм,
екипност и баланс в отношенията между граждани, организации, публични
институции, Общински съвет, общинска администрация и ръководството и.
Опитвах да намеря общ език с всеки общински съветник и да бъда на
разположение за всякакви казуси.
Отново

ще

изкажа

своите

благодарности

за

професионално

отношение както от страна на общинска администрация – Благоевград и на
Общински съвет – Благоевград, за създадените условия, подпомагащи в
значителна степен доброто функциониране на институцията до този
момент.
Ролята на Обществения посредник е от ключово значение в този
контекст.
Положих усилия с дейността си Благоевград да се развива като
позитивен пример за център за добро управление, подобряващи се условия
за живот и образцова и ефективна публична администрация, ориентирана
изцяло към нуждите на гражданите на Благоевград, като искрено и без
резерви вярвам, че добрата съвместна работа ще продължи в бъдеще и
институцията Обществен посредник на територията на Община Благоевград
ще продължи утвърждаването си като ключова в процесите на реализация
на ефективни публични политики на местно равнище.
За финал, и спазвайки традицията, наложена в предишни отчети и
анализи с подобен характер ще завърша със следните думи.
Предизикателствата
заинтересованите

страни

свързани
в

с

умението

управленските

да

решения,

включваме
да

наложим

концепцията за „Смарт градовете“, да управляваме чрез „меки умения“,
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подпомагат и могат да подпомагат устойчивото развитие на градовете и от
позицията на елегантни и съвременни решения за задоволяване на основни
човешки потребности на хората, а са и трамплин за по-високи потребности
и очаквания като пълнота и принадлежност, както и са съотносими към
очакванията за повече сигурност.
Нещо повече, „устойчивия град обединява хората, максимизира
стимулите,

нововъведенията

и

обогатяването,

които

са

плод

на

свързаността“1, а това води до висока „социална добавена стойност. Тази
стойност се изразява в това, че такъв град е обществено горд – с паркове, с
транспорт, с фестивали, градини на общностите и с градски пространства,
които са широко достъпни2.
От усилията и фокуса на публичната администрация зависи
ефективността на прилагането на тези процеси.
Именно с развитието на тази нова ера в публичния мениджмънт,
хората ще поемат в нова посока на изграждане на общности, в които
публичното управление е изцяло търсещо решения за следващия голям етап
в развитието на човешката цивилизация или както се изразява Клаус Шваб:
„бъдещето влиза в нас ..., за да се трансформира вътре в нас дълго преди да
стане реалност3“.
Описаните в

отчета за 2020 година акценти, тенденции и идеи

релират в посока на интензифицирането в човешките отношения, в
променящата се роля на мениджмънта в публичния сектро
Както отбелязва придобиващият легендарен статус автор Ювал Ноа
Харари“:

„Глобалният

свят

оказва

безпрецедентен

натиск

върху

поведението и нравствеността на личността. Всеки от нас е впримчен в
многобройни всеобхватни паяжини, които, от една страна, ограничават
движенията ни, но същевременно предават и най-малкото ни потрепване на

1

Институт „Уърлдуоч“, Може ли един град да бъде устойчив, Състоянието на планетата 2016, Книжен
тигър, С., 2016; стр. 76
2
Пак там, стр. 75-77
3
Шваб, К., Четвъртата индустриална революция; С, 2016, стр. 139
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големи разстояния. Нашите всекидневни обичайни дейности оказват
влияние на съществуването на хора и животни чак в другата половина на
света…4“.
Готови ли сме да живеем в бъдещето?
29.01.2021 г.
гр. Благоевград

Доц. д-р Валентин Василев
Обществен посредник на територията на Община Благоевград

4

Харари; Ю.; 21 урока за 21-ви век; Изток-Запад, С., стр. 6
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6. Приложение
Таблица № 1 – Цифрово разпределение на случаите
Писмени

Устни

Решени

Нерешени

Общо

Социална
политика и услуги

11

1

12

0

12

Здравеопазване

1

0

1

0

1

Етажна
собственост

3

0

3

0

3

ВиК

3

0

3

0

3

Обществени
услуги

6

0

6

0

6

Административни
услуги

21

0

19

2

21

Имотни спорове

11

0

10

1

11

Обществен ред и
сигурност

3

0

3

0

3

Строителство

2

0

2

0

2

Лични проблеми

13

1

14

0

14

Жилищна
политика

5

0

5

0

5

Консултации

28
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