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1.

Цели на изследването

Представеното изследване преследва следните основни цели:
1. Анализ на правната рамка за разходване на публични средства на национално и
на общинско ниво в обхванатите общини и на съществуващите практики за
гражданско участие.
2. Формулиране на практически препоръки за подобряване на съществуващите
практики и политики по изразходване на публични средства и участието на
заинтересованите страни в този процес.
2. Методика на изследването
2.1. Преглед на литературата
За целите на изследването, първо бе осъществен преглед на налични източници,
доклади, изследвания, анализи и публикации и бази данни в Интернет, описани в секция
Източници. За анализа на националната и общинска нормативна уредба (в сила към 25
октомври, 2021 г.) за изразходване на средства от общини, изясняване на
разпределението на компетентността между държавата и общините бяха прегледани
доклади на национални контролни органи като Агенцията за държавна финансова
инспекция (АДФИ) и Сметната палата. За целите на анализа на общинските нормативни
уредби в пилотните общини бяха изследвани уебсайтовете на общините.
2.2. Определяне на пилотни общини и анализ на общинските актове и практика в
пилотните и останалите общини на Благоевградска област
За да постигне едновременно задълбоченост, обхватност и представителност на
изследването, беше решено да се изберат пилотни общини, които да се изследват в
дълбочина, а останалите общини на Благоевградска област да се разгледат по по-общи
критерии. Като първа стъпка, през м. февруари 2021 г. беше изпратено писмо до всички
общини от Благоевградска област и до Областна администрация Благоевград за
представяне на целите на проекта и с молба за определяне на лице на контакт от
общинската администрация за оперативна връзка по изпълнението на дейностите по
проекта и за споделяне на резултатите от анализите и получените граждански сигнали,
които касаят дейността на общината. В резултат 5 общини заявиха интерес към проекта
и определиха лице за контакт: Банско, Гоце Делчев, Кресна, Разлог и Сандански.
Вследствие анализът на общините бе разделен на две категории: пилотни общини и
други общини. Анализът на пилотните общини беше по-задълбочен с по-детайлен
преглед на местните нормативни актове, изпълнени проекти и заинтересовани страни,
както и с интервюта в тези общини.
Като рамка на анализа на всички общини бяха изследвани следните елементи:
- правна рамка на местно ниво - наредби, правилници, решения на общините във връзка
с разходването на публични средства в общините и за участието на заинтересованите
страни в този процес (напр. Наредба за реда и условията за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество,
Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Сандански в община
Сандански)
- проекти в областта на разходването на публични средства в общините и за участието
на заинтересованите страни в този процес: кратко описание на проекта, цели, дейности,
резултати (доклади, отчети), свързани с прозрачност на разходването на публични
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средства и участието на обществеността в процеса на вземане на решения и контрол,
партньори. Като източници на информация бяха използвани он-лайн база данни: напр.
eufunds.bg, оператори по програмата “Фонд Активни граждани” (Отворено общество,
Работилница за граждански инициативи).
- заинтересовани страни - бизнес асоциации, отделни бизнеси, НПО, неформални местни
групи, активни граждани.

2.3. Интервюта и анкета
За допълване и изясняване на събраната информация, бяха проведени отворени
интервюта с кмета на община Разлог, с общински съветници от общините в област
Благоевград, с представител на Сдружението на Югозападните общини, с други
представители на общините, които заявиха интерес за участие в проекта като пилотни
общини, както и анкета с представители на бизнеса. Виж Приложение 1 за насочващите
въпроси за интервютата с отделните целеви групи.

3. Правна рамка на разходването на публични средства
3.1. Националното законодателство, имащо отношение към разходването на публични
средства в общините, може да бъде разделено на две категории:
Общо законодателство, което включва Конституция на Република България, Закон за
публичните финанси, Закон за държавния бюджет, Закон за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Закона за общинския дълг, Закона за
счетоводството, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закон за
вътрешния одит в публичния сектор, Закон за местните данъци и такси, постановления,
наредби, указания и др.
Секторно законодателство – Закона за регионалното развитие, Закона за насърчаване
на инвестициите, Закона за енергийната ефективност, Закона за социалното
подпомагане, Закона за опазване на околната среда и др. Секторното законодателство се
състои от специални закони, отнасящи се конкретни области на държавна политика.
Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
Съгласно ЗМСМА общината е юридическо лице и има право на собственост и
самостоятелен общински бюджет. Общината има право на собственост, чийто обхват и
начин на придобиване се определят със закон. Разходите на общината се правят за
покриване на местни потребности, както и за нужди, възникнали в изпълнение на
държавни функции. Разходите за изпълнение на държавни функции се покриват от
държавния бюджет.
Общинският съвет може да подпомага с финансови средства общински предприятия и
търговски дружества с общинско участие, чиято дейност е свързана със задоволяване
потребностите на населението.
Законът за публичните финанси (ЗПФ)
ЗПФ определя, че общинският бюджет се състои от:
1. собствени приходи:

За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград

4

[Type here]

а) местни данъци;
б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
в) услуги и права, предоставяни от общината;
г) разпореждане с общинска собственост;
д) глоби и имуществени санкции;
е) лихви и неустойки;
ж) други постъпления;
з) помощи и дарения;
2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален
разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;
3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за
средства от Европейския съюз;
4. бюджетно салдо;
5. финансиране.
Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен
от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.
Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по
показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата
бюджетна година го внася за приемане от ОбС. ОбС приема отчета не по-късно от 30
септември на годината, следваща отчетната година.
Законът за държавния бюджет (ЗДБ) е специален закон, който се приема всяка година
и чрез който се утвърждават приходите, разходите, поетите ангажименти и задължения
по консолидирания държавен бюджет за съответната година. С него се определят и
годишните размери на трансферите за общините.
Законът за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
урежда обхвата и осъществяването на финансовото управление и контрол, както и
принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в
организациите от публичния сектор.
Законът за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) урежда същността,
принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, статута
и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и одитните дейности
по фондове и програми на Европейския съюз. Кметът на общината е отговорен за
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изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово
управление и контрол и се подпомага от вътрешен одит.
Законът за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) определя националната институционална рамка
за управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове,
реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ,
специални правила за определяне на изпълнител от бенефициент на БФП, правилата за
верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на
плащанията, както и реда и условията за налагане на финансови корекции.
Законите, които определят правомощията на контролните органи по управление и
изразходването на публични средства като Законът за държавната финансова инспекция
и Законът за сметната палата са разгледани по-долу в т.4.
3.2. Местни общински наредби за управление на публични средства
Управлението на публични средства в общините, освен чрез законодателството на
национално ниво се регулира и от нормативната база на местно ниво – наредби и
правилници, приемани от общинските съвети. Обемът и съдържанието на местните
нормативни актове отразяват местните условия и решението на всяка една община да
създаде по-детайлни местни правила.
Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове общинските наредби уреждат, в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен (напр. закони), неуредени от
тях обществени отношения с местно значение за всяка община, напр. относно реда и
условията за управление на публичните средства. Например чл.21, ал.1, т.14 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация постановява най-общо, че
общинският съвет приема решения за създаване и за прекратяване на общински
фондации и за управлението на дарено имущество, докато общинската наредба за
получаване и управление на дарения може да уреди детайлно реда и условията за
получаване на дарения в полза на общината, както и контрола при стопанисване и
използване на даренията1.
Примери за други наредби за управление на публичните средства в общината са
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Наредбата за упражняване на правата на собственост в търговски дружества, граждански
дружества, Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински
дълг, Наредбата за реда за получаване на дарения, Наредбата за насърчаване на
инвестициите с общинско значение, Наредбата за провеждане на търгове и конкурси за
сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на
общината, Наредбата за извършване на търговска дейност. Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Общинските съвети приемат и други наредби, които имат отношение към приходната
част на бюджета. Това са двете наредби по Закона за местните данъци и такси –
Наредбата за определяне на размера на местните данъци и Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги.
Общините в област Благоевград имат сравнително добре развита местна правна уредба
на разходването на публични средства и на участието на обществеността в този процес,
1

Виж например Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от община Сандански.
https://sandanski.bg - Актуални наредби.
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като най-обхватна и разнообразна е тя в общините Благоевград и Банско, а най-оскъдна
(по данни от интернет сайтовете им) е в общините Кресна и Якоруда. Например, в пет
от общините от област Благоевград (Благоевград, Банско, Сатовча, Симитли и
Струмяни) са приети Правилници за дейността на обществения посредник, като само
към момента, само в община Симитли има избран и действащ омбудсман, а преди такъв
е бил избиран и в Благоевград, Банско и Хаджидимово.
По-подробна информация за местните нормативни актове, регулиращи разходването на
публични средства в изследваните общини в област Благоевград можете да намерите в
Приложение 2.
Няколко примери от общински наредби ни дават представа какъв може да е обхватът на
регулиране на разходването на общински средства от общините.
Съгласно Наредбата за реда и условията за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Гоце Делчев2 (чл.2), общинската собственост се
управлява в интерес на населението в общината и в изпълнение на Стратегията за
управление на общинската собственост и на Общинския план за развитие, под общото
ръководство и контрол на общинския съвет. Общинската собственост се използва
съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена. Общинският
съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на
мандата си, по предложение на кмета на общината, която определя политиката за
развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и
съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане
с имотите, общинска собственост;
2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.
Според Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Гърмен върху
общинската част от капитала на търговските дружества3 (чл. 45) представителите на
Общината в търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер
защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те
внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на
дружествата всяко шестмесечие в Постоянната комисия по общинска собственост,
финанси, икономика и нормативна уредба на Общинския съвет и до Кмета на
Общината. Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Общината
от неин представител в търговско дружество, Общинският съвет го отстранява и
определя нов представител.
С Наредба за прилагане на публично-частните партньорства на община Сандански4
(чл.6) се въвеждат важни принципи за моделите за осъществяване на публично – частно
партньорства (ПЧП). Те трябва да:
1. генерират „стойност за парите”, защитават обществения интерес и
реализират ефективна от гледна точка на Общината дейност с обществена

2

https://www.gotsedelchev.bg/index.php?module=BD&func=docs&tp=oan
https://www.garmen.bg/index.php?pg=73&typ=13
4
https://sandanski.bg , раздел Наредби/Актуални наредби
3
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

функция, която съответства на публична услуга; на очакванията и
изискванията на гражданите;
лоялно разпределят рисковете при реализирането на начинанията между
партньорите и Общината като публично – правна институция и частния
партньор и/или собствениците на земи, съоръжения, постройки, обекти на
културата и туризма, читалища, сгради с обществени функции и други обекти;
основават се на законосъобразна и стабилна институционална рамка на
Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската
собственост, Закона за местните данъци и такси, Закона за общинския дълг,
Закона за общинския бюджет и други нормативни актове и са в съответствие
с действащата нормативна база на страната и Общината;
осигуряват възможност цените на услугата, която ще се предоставя чрез
дейността с обществена функция в рамките на модела на ПЧП да не осигуряват
свръхпечалба на проектното дружество или реализирането на дейности извън
сферата на стопанската дейност на юридическото лице с нестопанска цел в
обществена полза. Цената на услугата се формира на принципа „за публичния
партньор - равни или по – добри условия.
функционират на база ефективни процедури за регламентиране и контрол от
Общинския съвет на дейността на партньорите, които процедури да
гарантират спазването на договора, прозрачността и отчетността на
развитието на проекта, прегледа, мониторинга и оценката на успешността му;
притежават гъвкавост и позволяват управление на цикъла на проекта и на
промените в обстоятелствата в предварително експертно разработени и
посочените рамки и прогнозират управлението на бъдещи значителни промени
на статута на обектите;
регламентират отговорностите и прецизират задачите на партньорите,
разпределянето на риска между тях и правилата на уреждане на евентуалните
бъдещи спорове във връзка с изпълнението на дейностите с обществена функция
и тяхното финансиране и/или разходване на средствата, получени от
партньорите като бенифициенти или подизпълнители на договори на
изпълнителните агенции с бенифициенти.

4. Органи по контрол на разходването на публични средства и разглеждане на
сигнали
Българското законодателство предоставя конкретни правомощия на отделни органи на
национално и местно ниво по контрола по разходването на публични средства и за
разглеждане на сигнали за нарушения, свързани с управлението на тези средства. Подолу са изброени най-важните органи за контрол и органите, които защитават правата и
законните интереси на гражданите, когато те са нарушени от действия, или бездействия
на държавни и общински органи и техните администрации.
4.1. Агенция за Държавна финансова инспекция (АДФИ) - Основната цел на АДФИ
е да защитава публичните финансови интереси. Целта се осъществява от агенцията чрез
изпълнение на следните основни задачи:
1. извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните
актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност,
както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки на организациите
и лицата по чл. 4 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ);
За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград
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2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната,
финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени
измами;
3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4
от ЗДФИ;
4. привличане към административно-наказателна и имуществена отговорност на
виновните лица при наличието на съответните законови основания;
5. установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности.
4.2. Сметна палата - Съгласно чл. 91 от Конституцията на Република България
Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението
на бюджета. Организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата се
уреждат със закон. Сметната палата е независима при осъществяването на своята
дейност и се отчита пред Народното събрание. Сметната палата осъществява контрол за
изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за
Сметната палата (ЗСП) и международно признатите одитни стандарти. Сметната палата
е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното
събрание (чл.2 от ЗСП). Основна задача на Сметната палата е да допринася за доброто
управление на бюджетните и другите публични средства, както и да предоставя на
Народното събрание надеждна информация за използването на средствата съгласно
принципите за законосъобразност, ефективност, ефикасност и икономичност и за
достоверното отчитане на изпълнението на съответните бюджети (чл.4 от ЗСП).
Сметната палата извършва финансови одити, одити за съответствие, одити на
изпълнението, специфични одити.
4.3. Агенция по обществени поръчки
Агенцията по обществени поръчки осъществява контрол върху процедури на
договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители. Контролът не се
осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и
разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с
дружества, които притежават специални или изключителни права. Контролът се
провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в регистъра за
обществени поръчки и обхваща проверка за съответствие на посоченото правно
основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от
възложителя. Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от
контрола, което се изпраща на възложителя. Условията и редът за осъществяване на
контрола се определят с правилника за прилагане на ЗОП. (чл.233 ЗОП)
4.4. Омбудсман на Република България
Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с
действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите
от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на
които е възложено да предоставят обществени услуги. Граждани могат да се обърнат
към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
-

държавните и общинските органи и техните администрации;
лицата, които предоставят обществени услуги, като например –
топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги,
образование, здравеопазване и др.
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-

администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и
не се решават с години съдебни производства;
със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и
свободи на гражданите.

4.5. Местни обществени посредници
Общинският съвет може да избира обществен посредник. Общественият посредник
съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на
местното самоуправление и местната администрация. Общественият посредник се
избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. (чл.21а
от ЗМСМА)
Общественият посредник защитава правата и законните интереси на гражданите, когато
те са нарушени от действия, или бездействия на общински органи и техните
администрации и от лица, на които е възложено предоставянето на обществени услуги
и съдейства за ефективно действаща местна власт чрез контрол върху нейните актове и
действия. Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на
предложения, сигнали и препоръки до местните органи, автори на оспорваните актове
или до горестоящите им органи. Дейността на обществените посредници в общините се
урежда с Правилник за организацията и дейността на обществения посредник.
4.6. Прокуратура на Република България: следи за спазване на законността, напр.
привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ характер, предприема действия за отмяна на
незаконосъобразни актове.
Сигнали до Прокуратурата могат да се подават на този адрес: https://prb.bg/bg/signals
4.7. Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)
ОЛАФ разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни
злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за
Европейската комисия, напр. разследва нарушения като длъжностни присвоявания,
неправомерни действия при процедури за обществени поръчки и митнически измами.
ОЛАФ не може да разследва твърдения за измама без финансово отражение върху
публичните финанси на ЕС.
4.8. Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски
съвет
За подаване на сигнал в случай на корупция, вкл. административно или законово
нарушение, е възможно да се използва електронната форма на Комисията за превенция
и противодействие на корупцията към Министерски съвет. Чрез Комисията могат да се
подават сигнали за дейността на държавни органи като министерства, държавни агенции
и областни администрации, като за целите на проекта това е Областна администрацияБлагоевград.
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
Приложение 3 съдържа по-подробна информация за правомощията на контролните
органи и други органи, които могат приемат сигнали за корупция и лошо управление на
обществени средства, както и описание на процедурите за подаване на сигнали.
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5. Често допускани слабости в разходването на публични средства в общините
Докладите на Сметната палата и на АДФИ от последните няколко години (2019-2020)
обобщават някои често срещани слабости в практиката на общините в България при
разходването на публичните средства, (виж Таблица 1). Те са основно в следните
области: възлагане на обществени поръчки, бюджет на общините, управление на
общинско имущество и собственост, местни данъци и такси.

Област на
управление на
публични средства
Възлагане на
обществени
поръчки

Примери за срещани слабости в разходването на публични средства в

общините













Бюджет на общини





поставени са изисквания към участниците в процедурите, нямащи
връзка с характера на поръчката; некореспондиращи минимални
изисквания за икономически и финансови възможности с
изискуемите документи и информация за тяхното доказване;
поставяне на изисквания към участниците, несъобразени с предмета,
сложността и обема на поръчката; несъответствие между
обявлението за обществена поръчка и документацията за участие;
неизпращане на информация до АОП или изпращане на такава след
законовоопределените срокове;
процедури за обществени поръчки не са прекратявани при наличие
на правно основание за това;
незаконосъобразно са изменени договори с периодично изпълнение
на доставки, чрез удължаване на срока на действието им;
неспазване на срокове за изпълнение на договори за възложени
обществени поръчки и за извършване на плащанията по тях;
не е извършвано приемане на работата и не е осъществяван контрол
от страна на възложителя при изпълнението на договори за
обществени поръчки и сключени анекси към договори за
обществени поръчки, с които са изменени цени, срокове за
изпълнение и др., без да са налице законови основания.
непосочване на обстоятелствата за отстраняване на участниците,
определени като изискуеми в документацията за участие; не е
определена гаранцията за изпълнение;
обявленията нямат задължителното минимално съдържание,
определено в ЗОП; неспазване на срока за публикуване в профила
на купувача на решението за откриване, обявлението за възложена
обществена поръчка, договора и приложенията; както и за
публикуване на данни за работата на комисиите;
освобождаване на гаранции за участие в процедури и гаранции за
изпълнение на обществени поръчки след законоустановените
срокове;
извършвани са разходи в условията на свободно договаряне (за
горива, вода и ел. енергия), без провеждането на
процедури/възлагане на обществени поръчки при наличие на
законово основание за това.
не са разработени Наредба за условията и реда за обсъждането и
поемането на дългосрочен общински дълг и Наредба за условията и
реда за финансиране и подпомагане на спортни организации и
отчитането на разходваните средства, получени от общината;
при поемане на общинския дълг е превишен лимитът, определен от
общинския съвет и директно е сключен договор за банков
инвестиционен кредит, без да е проведена открита, прозрачна и
недискриминационна процедура за избор на кредитна институция,
във връзка с поет общински дълг чрез банков инвестиционен
кредит;
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Управление на
общинско
имущество и
собственост



не е извършена оценка на необходимостта от сключването на
граждански договори и не е документирано приемането на
извършената работа от възложителя преди изплащането на
възнагражденията.



наредбите за управление и разпореждане с общинско имущество и
за упражняване на правата на собственост на общината в
търговските дружества не са в съответствие с действащата
нормативна уредба;
не е приета Стратегия за управление на общинската собственост за
срока на мандата на общинския съвет;
при проведени търгове за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост е установено: неспазване на разписания ред
в наредбите; невписване на договорите в Службата по вписванията
и незаплащане на дължимия наем в определения срок;
проблеми с концесионните договори.
Неправомерно са освобождавани лица от заплащане на такса за
битови отпадъци и не са извършвани проверки на декларираните от
данъчно задължените лица обстоятелства, относно освобождаване
от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;
за облагането с туристически данък - от общините не са обхванати
всички места за настаняване, предлагащи нощувки, като не за
всички категоризирани места за настаняване са подадени годишни
декларации; не са извършвани проверки в местата за настаняване за
броя на реализираните нощувки; от лицата, извършващи
хотелиерство не са подавани ежемесечно справки-декларации за
броя на реализираните нощувки;
от отделни общини са определени и събирани такси за ползване на
пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна в
нарушение на законовите изисквания и не е осъществяван контрол
от страна на общински администрации. В резултат на това терени
за пазари и тържища са ползвани фактически без заплащане на
такси и издадени разрешителни, не са събирани лихви върху
невнесените в срок такси за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, улични платна, панаири и терени с друго предназначение.




Местни данъци и
такси








Таблица 1 Често допускани слабости при управлението на публични средства

Допълнително, с цел осигуряване на по-добра информираност на всички заинтересовани
лица, АДФИ периодично публикува най-често установените нарушения при
извършената инспекционна дейност. Към 6 август 2021 г., някои от установените
нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и
отчетната дейност са:
1. Нарушения на Закона за публичните финанси (ЗПФ):
● Промяна в предназначението на временно свободни средства по бюджета на
общината. Нарушението се изразява в това, че временно свободните средства,
предназначени за финансиране на делегирани от държавата дейности са
използвани за други дейности, без да се изпълни изискването за тяхното
възстановяване и използването им по предназначение в края на годината. (чл.
126 от ЗПФ);
● Извършване на разходи, натрупване на нови задължения за разходи и/или
поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или
проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината. (чл. 128, ал.
1 от ЗПФ);
За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград
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● Поемане на ангажименти за разходи от кметовете на общини, без общината
да е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи
в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ. (чл. 128, ал. 2
от ЗПФ);
● Натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на
ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, въпреки че
планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. (чл. 128, ал. 3
от ЗПФ);
● Увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината
просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година,
въпреки че към края на предходната година просрочените задължения
надвишават 5 на сто от отчетените разходи. (чл. 128, ал. 4 от ЗПФ).

6. Гражданското участие в контрола над разходването на публични средства от
общините
Възможностите за контрол върху разходването на публични средства от общините от
страна на гражданите и бизнеса са на няколко нива. На първо ниво, е важно гражданите
и бизнесът да имат достъп до информацията, който да се предоставя активно от
общините и общинските дружества. Особено важно е ранното и пълноценно
консултиране с обществеността в процеса на вземане на решения, когато напр. се
обсъжда бюджета на общината като основна рамка за разходване на публични средства.
Следващата възможност е подаване на сигнали за злоупотреби като форма на
граждански контрол за повече прозрачност и отговорност на общинската
администрация, която управлява процеса на разходване на средствата. Същевременно,
съществуват и иновативни практики за управление на обществени средства, като напр.
т.н. граждански бюджети, които се определят като “демократичен процес, в който
членовете на общността решават как да се изхарчи част от публичния бюджет и дава
на хората реална власт върху реални пари.”5
6.1 Нормативна уредба за достъп до обществена информация
Достъпът до информация е предпоставка за ефективно упражняване на контрол върху
дейността на администрацията, вкл. върху разходването на публични средства. В
Конституцията на Република България правото на достъп до информация е закрепено в
чл.41, който гласи, че всеки има право да търси, получава и разпространява
информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу
правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност,
обществения ред, народното здраве и морала. Гражданите имат право на информация
от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен
интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или
не засяга чужди права.
Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) в чл.15 определя обхвата на
информацията, която трябва да се предостави, с цел осигуряване на прозрачност в
дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена
информация, като всеки ръководител на административна структура в системата на
изпълнителната власт (вкл. на общините) периодично публикува актуална информация
на уебсайта си, вкл. относно разпореждането с публични средства.

5

https://www.participatorybudgeting.org/what-is-pb/
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Тази информация засяга и разходването на публични средства, например относно:
- стратегии, планове, програми и отчети за дейността;
- информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се
публикува съгласно Закона за публичните финанси;
- информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в
профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;
- подлежащата на публикуване информация по Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси. (чл. 15(1) ЗДОИ)
Отказът за достъп до информация, която може да се отнася и към контрола върху
разходването на публични средства от страна на гражданите и бизнеса, напр. договори
за обществени поръчки, може да бъде обоснован с “производствена или търговска
тайна”. В този случай, трябва да отбележим, че съгласно параграф 5 от Допълнителните
разпоредби на ЗДОИ не представляват "производствена или търговска тайна" факти,
информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в
тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от
разкриването и.
От гледна точка на правата на гражданите на достъп до информация, относно
разходването на публични средства, законът определя, че до доказване на противното
обществен интерес от разкриването е налице, когато тя:
а) дава възможност на гражданите да си съставят мнение и да участват в текущи
дискусии;
б) улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 (напр. органите
на местно самоуправление) относно вземаните от тях решения;
в) гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите
задължения от на субектите по чл. 3, ал. 1(напр.органите на местно самоуправление);
г) разкрива корупция и злоупотреба с власт, лошо управление на държавно или
общинско имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните
администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица;
д) опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими
обществени интереси;
е) е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и
задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които
едната страна е задължен субект по чл. 3 (напр. орган на местно самоуправление).
(параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДОИ)

6.2. Стратегически документи, нормативна уредба и форми за консултиране с
гражданите на европейско и национално ниво.
Редица стратегически и законодателни актове на европейско и национално ниво уреждат
съдържанието и формите на информирането и включването на гражданите в местното
самоуправление и вземането на решения, както и упражняването на контрол чрез
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ефективни средства срещу злоупотреби с публични средства и срещу такива действия
на местните власти, които накърняват правата на гражданите.
Документи

Съдържание

Европейската харта за Хартата определя органите на местното самоуправление
местното
като една от главните основи на демократичното устройство
6
самоуправление
на обществото и правото на гражданите да участват в
управлението на обществените дела като основен
демократичен принцип.
Кодексът на добрите Кодексът определя отговорности на публичните органи
практики за гражданско (напр. общините) за
участие в процеса на
● Споделяне на информация: Предоставяне на
вземане на решения на
информация относно стратегиите за изпълнение,
7
Съвета на Европа
процедурите за възлагане на обществени поръчки и
насоките за проектите
● Процедури: Следват установени правила и уредби за
изпълнение на политиката
● Предоставяне на ресурси: подкрепят активното
участие на гражданското общество в етапа на
изпълнението, например чрез финансов принос,
помощ в натура или административни услуги.
Кодексът определя като полезен инструмент стратегическо
партньорство между НПО и публичните органи за
изпълнение на политиката, което може да варира от малък
пилотен проект до поемане на пълна отговорност за
изпълнението.
Стратегия за иновации
и добро управление на
местно ниво8 на Съвета
на Европа

Стратегията въвежда 12 принципа за добро демократично
управление на местно ниво, като сред тях са:
- Принцип 4 Откритост и прозрачност.
Решенията следва да се вземат и да се изпълняват в
съответствие с установените правила и норми. Трябва да се
осигурява публичен достъп до цялата некласифицирана
информация по начин и ред, определен от закона (напр. за
гарантиране на прозрачно провеждане на процедури по
обществени поръчки). Трябва да се осигури публичност на
информацията за изпълнение на определени политики.
Трябва да се осигури възможност за ефективно

6

https://www.flgr.bg/?act=cms&sub=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D
0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%
B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&sort=1&cid=395&id=247
7
http://infopass.eu/cause/images/11_Kodex_dobri_praktiki.pdf
8
https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles#{%2225565951%22:[11]}
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проследяване на постигнатите резултати и възможност за
участие в дейността на местните власти.
Принцип 12 Отговорност
Всички ръководни лица и колективни органи следва да
носят отговорност за своите решения. Решенията следва да
се разгласяват и обясняват и изпълняват. Трябва да
съществуват ефективни средства срещу злоупотреби и
срещу такива действия на местните власти, които
накърняват правата на гражданите.
Конституцията
на Съгласно чл.1(2) от Конституцията „Цялата държавна власт
Република България
произтича от народа. Тя се осъществява от него
непосредствено и чрез органите, предвидени в
Конституцията.” Тази разпоредба изразява принципа на
народния суверенитет, който означава, че народът е
източник и субект на властта. Чл.136 (1) постановява, че
общината е основната административно-териториална
единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Гражданите участват в управлението на общината както
чрез избраните от тях органи на местно самоуправление,
така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на
населението. Основният закон регламентира правата на
гражданите да избират свои представители и гарантира
защитата на обществения интерес. Затова гражданите са в
състояние да контролират дейността на избраниците си и да
реагират при накърняване на техните права и интереси.
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Закон
за
местното
самоуправление
и
местната
администрация

Законът регламентира правото и реалната възможност на
гражданите и избраните от тях органи да решават
самостоятелно всички въпроси от местно значение и
правото да се изказват, да отправят питания, становища и
предложения.
Съгласно чл. 17 (2) на ЗМСМА гражданите участват в
управлението на общината както чрез избраните от тях
органи, така и непосредствено чрез референдум и общо
събрание на населението.
Съгласно чл.21 на ЗМСМА общинският съвет може да
избира обществен посредник. Общественият посредник
съдейства за спазване правата и законните интереси на
гражданите пред органите на местното самоуправление и
местната администрация.
Чл.28 на ЗМСМА предвижда, че заседанията на общинския
съвет и на неговите комисии са открити. По изключение
общинският съвет може да реши отделни заседания да са
закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на
общинския съвет и на неговите комисии, като заемат
специално определените за тях места. Гражданите 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 по чл. 21, ал. 3 на
ЗМСМА. Съгласно чл.49 (3) на ЗМСМА гражданите и
юридическите лица могат да внасят писмени предложения
и становища в комисиите на общинския съвет.
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Законът
нормативните
(ЗНА)

за Чл.26 предвижда провеждане на обществени консултации
актове с гражданите и юридическите лица в процеса по
изработване на проекти на нормативен акт, вкл. и на
общински наредби съгласно чл. 8 от ЗНА. Изработването на
проект на нормативен акт (напр. наредба) се извършва при
зачитане на принципите на необходимост, обоснованост,
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност,
пропорционалност и стабилност. Проектът на нормативен
акт (наредба) се публикува на интернет страницата на
съответната община и/или общински съвет. Срокът за
предложения и становища по проектите на наредби е не пократък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично
посочване на причините в мотивите, съставителят на
проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14
дни. След приключването на обществената консултация по
ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на
нормативния акт, съставителят на проекта публикува на
интернет страницата на общината/общинския съвет справка
за постъпилите предложения заедно с обосновка за
неприетите предложения.

Закон за пряко участие
на
гражданите
в
държавната власт и
местното
самоуправление
(ЗПУГДВМС)

Този закон урежда условията, организацията и реда за пряко
участие на гражданите на Република България при
осъществяване на държавната и местната власт. Прякото
участие се осъществява чрез: референдум, гражданска
инициатива, общо събрание на населението, европейска
гражданска инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1 от
Регламент № 211/2011/ЕС. Референдумът може да се
провежда на национално и местно ниво. Той е форма на
пряко участие на гражданите в управлението на държавата.
Референдумът бива два вида – местен и национален. Право
на гласуване на национален и местен референдум имат
гражданите на Република България с избирателни права.
Финансови средства за произвеждане на местен референдум
се осигуряват от съответния общински бюджет. Местен
референдум се произвежда в община, район или кметство за
пряко решаване на въпроси от местно значение, които
законът е предоставил в компетентност на органите на
местно самоуправление или органите на района или
кметството (чл. 26 от ЗПУГДВМС). Макар че чрез местен
рефернедум не могат да се решават въпроси на общинския
бюджет и относно размера на местните данъци и такси, той
може да бъде полезен демократичен инструмент за пряко
решаване на въпроси от значение и за управлението на
публични ресурси на територията на общината, както напр.
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референдума в община Кресна за участие във ВиК
асоциация9.

6.3. Примери за нормативна уредба и форми за консултиране с гражданите и
бизнеса на местно ниво
В съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация
гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите
комисии. Редът и начина за участие може да се уреди в Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет. Гражданите 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. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени
предложения и становища в комисиите на общинския съвет.
Тези правила са въведени почти по един и същ начин в правилниците на изследваните
общини от област Благоевград. Напр. съгласно Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет гр. Гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация10 (чл. 52 и чл.70) заседанията на комисиите на
общинския съвет и заседанията на общинския съвет са открити, като по изключение
отделни заседания да бъдат закрити. Председателят на комисия или на Общинския съвет
е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на
неправителствени организации и медии. Гражданите, представителите на
неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да
заемат специално определените за тях места.
По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и
препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.
Във връзка със задължението на местната власт за провеждане на публични обсъждания
(напр. на общинския бюджет), активни консултационни методи11 могат да са:
Фокус групи
Фокус групата представлява малко на брой хора, водени от обучен модератор (водещ) в
еднократна дискусия, съсредоточена върху конкретна тема. Въпросите могат да се
изследват доста задълбочено. Българските общини имат положителен опит с фокус
групите, насочени към определяне на предпочитанията и гледните точки на гражданите
относно обществените политики.

9

https://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B2-%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_l.a_i.108308_at.1.html
10

https://www.gotsedelchev.bg/index.php?module=BD&func=docs&url=&tp=oan&s=z&st=&no=&da=&ot=&do=
&za=
11
Портал за обществени консултации. Министерски съвет.
https://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=2&sectionName=WhenToOrgani
zeConsultations
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Консултативни комисии
Консултативните комисии са временни или постоянни комитети, създадени да действат
като източник на експертиза по комплексни въпроси. Въпреки че обикновено се свързват
с текущи консултации, тези форуми могат да се използват и за еднократни
консултационни процеси. Тези комисии могат да са съставени от социални партньори,
представителни организации и/или експерти в конкретната област
Публични дебати
Това са срещи, които се организират за представителите на обществото, за да бъдат
изслушани и изразени техните виждания по конкретен въпрос. Срещите се провеждат
публично и обикновено всеки може да присъства. Те могат да се предхождат от
предконсултационни срещи, за да се повиши максимално ефективното участие на
групите, които обикновено биха били изключени.
Интернет инструменти
Интернет предлага възможности за по-силна ангажираност чрез онлайн форуми или чат
сесии. Онлайн чат проявите позволяват на участниците да обменят мнения незабавно и
така придобиват формата на дискусия (вместо публикуването във форуми със
закъснение във времето).
Все пак, основна форма за обществено участие в изследваните пилотни общини е
провеждането на обществено обсъждане, напр. при приемане на общинския бюджет.

6.4. Правни възможности за участие на гражданите в наблюдението и контрола на
разходване на публичните общински средства чрез подаване на сигнали по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (AПК)
Административнопроцесуалният кодекс урежда общия ред за разглеждането и
решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите. Тази форма
на контрол върху работата на административните органи, вкл. кметовете на общини и
разходването на публични средства дава възможност на гражданите да сигнализират за
злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно или общинско
имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или
бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните
администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или
законни интереси на други лица. Компетентните органи са длъжни да разглеждат и
решават предложенията и сигналите в установените срокове обективно и
законосъобразно. Никой не може да бъде преследван само заради подаването на
предложение или сигнал. (чл.108 АПК).

Организация на работата с предложенията и сигналите
Организацията на работата с предложенията и сигналите се определя в устройствените
правилници на компетентните органи. За цялостната работа с предложенията и
сигналите отговарят компетентните органите по чл. 107, ал. 1 от АПК. Организирането
на работата може да бъде възложено на овластени от тях длъжностни лица. Органите са
длъжни да приемат граждани и представители на организации и да изслушват техните
предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове. (чл.110
АПК).
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Форма на предложенията и сигналите
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично
или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или електронна
поща. Подадените предложения и сигнали се регистрират. Когато е необходимо
предложението или сигналът да се подаде писмено или да отговаря на определени
изисквания, на подателя се дават съответни разяснения. Не се образува производство по
анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години. (чл.111 АПК)
Препращане по компетентност и ограничения
Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат
не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има
данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият
предложението или сигнала. Сигналите не могат да се решават от органите или от
длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен когато те приемат, че са
основателни, и ги уважат. (чл.112-113 АПК).
Изясняване на случая
Решението по предложение или сигнал се взема, след като се изясни случаят и се обсъдят
обясненията и възраженията на заинтересованите лица. Органите, до които са подадени
предложения и сигнали, разясняват на подателите техните права и задължения. За
установяване на фактите и обстоятелствата могат да се използват всички средства, които
не са забранени от закона. Средствата за изясняване на случая се определят от органа,
компетентен да постанови решението, освен ако друг нормативен акт предписва
доказването да се извърши по определен начин или с определени средства.
Организациите са длъжни да предоставят исканите документи, сведения и обяснения в
срока, определен от административния орган, компетентен да постанови решението.
Гражданите са длъжни да представят исканите им документи и да дават сведения, освен
ако това може да увреди техните права или законни интереси или да накърни
достойнството им. Когато исканията са незаконосъобразни или неоснователни, или не
могат да бъдат удовлетворени по обективни причини, се посочват мотивите за това.
Съобщаването на решението на административния орган на подателя на предложението
или сигнала става по реда на чл. 61 АПК.

Изпълнение и приключване на производството
Органът, който е постановил решението, взема мерки за неговото изпълнение, като
определя начина и срока за изпълнението. Производството по предложенията и
сигналите приключва с решение за отказ те да бъдат уважени или с изпълнение на
постановено положително решение по тях. (чл.115-116 АПК)

7. Други форми за участие на гражданите в разходването на общински средства
7.1. Финансиране по проекти за гражданско участие
Нашият анализ показва, че в общините на област Благоевград се изпълняват проекти,
насочени към насърчаване на гражданското участие, но не бяха открити проекти за
контрол върху разходването на публични средства, макар някои проекти да декларират
като цел постигане на открито и отговорно управление. Малкият брой и ограничеността
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на обхвата на такъв тип проекти в общините показва, че те не търсят активно проекти за
укрепване на гражданското общество, а и представителите на гражданското общество
не работят целенасочено или нямат капацитет в тази област. Все пак, като добра
тенденция може да се отбележи, че през последните години са изпълнени сравнително
най-много проекти в подкрепа на гражданското участие.
Община Сандански
Например в община Сандански през 2019-2021 е изпълнен проект „Заедно за
развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати”12. Основните цели
на проекта са: постигане на качествено партньорско управление на местната власт с
гражданите и бизнеса; създаване на предпоставки и постигане устойчив процес на
открито и отговорно управление; идентифициране и формулиране на препоръки от
НПО сектора към местната власт, които препоръки да спомогнат за подобряване
процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с
корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно
положение, спазване на етичните норми от държавните служители.
В резултат е създадена Интернет базирана платформа за граждански дебати и
насърчаване на гражданската активност: https://debati-sandanski.eu. Идеята на
платформата е да провокира дебати по важни за обществото теми, и да е възможност
за пряка комуникация и повишаване взаимодействието между администрацията,
гражданите и бизнеса.
Община Банско
Община Банско осъществява през 2016 г, проект „Дни на гражданското общество
- бъдещето започва днес”13, част от програма „Европа за гражданите”. Община
Банско, заедно с унгарската община Варпалота, италианската Понте Нелле Алпи и
полската Псари, са партньори по проекта, в който водещата община е Петрошани.
Община Кресна
Много интересен проект е изпълнен в община Кресна през 2019-2020 г. - „Развитие
на пряката демокрация в община Кресна”14 с бенефициент - Сдружение «Нов
избор» и партньор Община Кресна. Проектът се създава в отговор на нуждата от
повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство в община Кресна, която е малка, но
високорискова в социално, икономическо и демографско отношение. Със своите
дейности проектът прави опит да се скъси дистанцията между граждани и
управляващи, да се засили доверието между тях като се достигне до равнопоставеност
при решаване на важни политики и въпроси, касаещи населението на общината. Той
12

https://sandanskibg.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D
0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7/
13
https://www.bansko.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE/6712%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
14
https://www.kresna-bg.com/section-70-content.html
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предвижда да бъдат
дадени препоръки към Общински съвет и общинска
администрация за подобряване на процесите по предоставяне на услуги, по-добра
регулативна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и
злоупотребата със служебното положение; спазването на етичните норми от
държавните служители. Проектът проучва възможностите за подобряване на
социално-икономическата среда в резултат на открито и отговорно управление.
Предвижда се създаване на Бюро за информиране и съветване на гражданите, в което
да работят експерти от НПО и общинска администрация на доброволен принцип,
което да засили участието на гражданския сектор в управлението и да изгради
доверието между граждани и управляващи. В рамките на проекта е предвидено
създаване и на Консултативна комисия към Общински съвет, с участието на експерти
от гражданския сектор, която да оптимизира и повиши качеството на решенията,
формирането на политики и законодателство.
Община Симитли
Община Симитли координира проекта „Иновативно управление на
разнообразието и стратегии за приобщаване в европейските градове“15 по
програма „Европа за гражданите“ в сътрудничество с 14 партньорски организации от
13 други държави – общо 11 от членки на ЕС и 3 от съседни на ЕС държави.
Дейностите по проекта ще се проведат между 2021 и 2022 г. и ще включват широк
спектър от събития на местно и международно равнище. Проектът се стреми да
създаде общоевропейска мрежа от градове, работеща заедно за подобряване на
управлението на многообразието и защитата на правата на малцинствата в
европейските градове; за справяне с предизвикателствата на всички градски
общности.
Включвайки широк кръг граждани от различни социални и професионални среди,
както и недостатъчно представени малцинствени и мигрантски общности, тази
общоевропейска мрежа ще цели да насърчава диалога между публични органи,
комитети за побратимяване между градовете и организации на гражданското
общество. Мрежата ще работи за развитие на устойчиви публично-частни
партньорства с цел превенция на дискриминацията и насърчаване на културното
многообразие в Европа.
Насърчавайки развитието на активното гражданско участие и защитата на правата на
човека в Европа, проектът включва поредица от съвместни дейности между
институции и граждани, целящи развиване на стратегии за приобщаване на
маргинализираните общности и за по-нататъшно развитие и прилагане на местните
политики за междукултурен диалог.
Предвижда се над 3000 граждани да вземат участие в разработването и изпълнението
на пет международни събития в различни европейски страни, както и в пет онлайн
граждански дебати и 15 местни събития във всички страни-партньори. Планира се
проектът да достигне до около 25 000 граждани и да разпространи резултатите от
проекта чрез електронна промоция в социалните медии сред повече от един милион
европейци.
Община Сатовча
В община Сатовча през 2019-2020 е изпълнен проекта “Активни граждани на
Община Сатовча”16. Целта на проекта е подобряване на гражданския капацитет и
създаване на трайни и работещи форми за реално участие на гражданите и техните
15

http://pirinsko.com/obshtina-simitli-specheli-grant-po-programa-evropa-za-grajdanite-90054.html

16

https://zaravenstart.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-2/
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организации в процеса, създаване на подходяща законодателна и институционална
рамка на местно ниво за формиране на качествени местни политики, които да повишат
нивото на заинтересованост и грижа за всеки гражданин.
7.2. Финансиране на граждански инициативи
Местните граждански организации притежават своя експертиза, познават добре
местната среда и проблемите й и могат да бъдат важен фактор за решаването им.
Изпълнението на проекти в сътрудничеството с общините може да подпомогне
прозрачността и ефективността на вземане на решения. Допълнително, финансовото
подпомагане от общините на граждански групи и организации насърчава участието на
хората в развитието на общността и повишава доверието в местната власт. Пример за
това е финансирането на граждански инициативи от общинския бюджет, което да укрепи
гражданските организации и покаже, че стратегически общинските власти разчитат на
техния опит и компетентност за развитие на общността.
Общинското финансиране може да служи, както за допълване на държавно финансиране
(напр. за читалищата), така и за самостоятелно подкрепяне на местни граждански
инициативи на неправителствения сектор – напр. в сферата на социалните дейности,
спорта, културата, и други важни за общината сектори.
Разпространена форма за финансиране на граждански инициативи е чрез програми за
финансиране на такива инициативи в полза на местната общност (като например в
Столична община, община Добрич)17. С тях общините подпомагат граждански
инициативи в приоритетни за общината области. Кандидатстването за тези програми
обикновено е на конкурсен принцип.
Общината, която предоставя средства за финансиране на граждански инициативи, може
да регламентира условията за участие, процедурата за избор и провеждането на
конкурса. Възможно е в комисията за оценка на проекти да бъдат равностойно включени
и представители на местната общност и гражданския сектор.
В анализираните общини от област Благоевград не бяха открити действащи програми за
финансиране на граждански инициативи, като е възможно в бюджетите им все пак да са
предвидени целеви средства за проекти, които да бъдат изпълнявани от НПО.

7.3. Граждански бюджети
Добрите общински практики за насърчаване на гражданско участие в разходването на
публични средства по света и в Европа включват и т. н. граждански бюджети или
бюджети за участие. Един пример може да илюстрира тази концепция. Град Тарту е
първият град в Естония18, който отвори процеса на приемане на бюджета за
гражданите и започна да експериментира с участието им в бюджетирането през 2013 г.
Гражданите на Тарту могат да решат как техният град да харчи 200 000 евро, което е
около 1% от инвестиционния бюджет за следващата година. Тарту си е поставил три
цели за участие на гражданите в бюджетирането:
17

Виж Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност на
Община град Добрич https://www.dobrich.bg/bg/info_pages/12867%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81

18

https://tartu.ee/en/participative-budgeting
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да подобри разбирането за бюджета на града и процеса на неговото формиране;
да се засили сътрудничеството между общностите;
да се намерят решения на практически проблеми в града чрез прилагане на идеите
на гражданите.

Процесът за изготвяне на гражданския бюджет в Тарту е следният:
Покана към
гражданите
за идеи

Всеки гражданин може да представи идея, но критериите са тя да се
квалифицира като инвестиция (обект, сграда и т.н.) и цената на
реализацията й да не надвишава 100 000 евро. Всяка година поне две
идеи се разработват в проекти с общ бюджет от 200 000 евро. Идеите
трябва да бъдат свързани с Тарту и да са в обществена полза.
Изпълнението на идеите не трябва да генерира необосновани разходи
за бъдещите бюджети на града.

Анализ на
идеите от
експерти

Предложените идеи се анализират от експерти в съответните им
области. Експертите оценяват осъществимостта на идеите от
различни аспекти, включително финансови, времеви и технически.

Обществени
обсъждания

Провеждат се задълбочени дискусии на идеите и тяхното въздействие
между експертите и хората, които го предлагат. Тези дискусии
определят кои идеи ще стигнат до крайното гласуване.

Представяне
на идеите

Общинското ръководство публикува всички избрани идеи на сайта на
общината, в обществени места, чрез социалните медии и т.н. Лицата,
които са предложили идеите, могат да потърсят подкрепа за техните
идеи.

Публично
гласуване

Гражданите имат възможност да гласуват за всички идеи (които са в
съответствие с бюджета и са получили положителна експертна
оценка), използвайки както традиционни, така и електронни средства.
Всеки жител на Тарту, на възраст над 16 години, има право на глас (3
гласа на човек). Идеята с най-много гласове печели и се одобрява от
Общинския съвет.

Изпълнение
на идеите

Двете идеи, които съберат най -голяма обществена подкрепа, се
изпълняват. Процесът на гражданско бюджетиране се организира от
Отдела за връзки с обществеността на община Тарту. Академията за
електронно правителство консултира Тарту относно подготовката и
обработката на бюджета за участие.

Повече за този процес можете да видите на сайта на община Тарту19.
8. Проблеми в процеса на въвличане на заинтересованите страни в процеса на
разходване на публични средства в област Благоевград
Анализът на правната и административна рамка за разходване на публични средства и
на практиките в изследваните общини от Благоевградска област показва следните
проблеми:
- гражданският контрол върху разходването на публични средства от общината не
е стратегическа цел на общинската администрация, изразена в системен и
структуриран подход за привличане на гражданите и бизнеса в този процес;

19

https://tartu.ee/en/participative-budgeting
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липсва стратегическа рамка за дългосрочен диалог с граждани, НПО и
местния бизнес, като формите на участие са сведени до минималните изисквания
на закона, често чрез формално изпълнение на задълженията за въвличане и
консултации с НПО и гражданите (в рамките на законовите изисквания);
Капацитетът на гражданското общество, пряко или чрез участие в НПО, да
контролира прозрачното разходване на публични средства в общините е
ограничен и дори липсва на места;
малко на брой и ограничени като съдържание и последователност са проектите,
изпълнявани от местни и национални НПО и граждански активисти по принцип,
а отсъстват проекти за включване на гражданите и бизнеса в контрола върху
управлението и разходването на публични средства;
ограничена комуникация с гражданите (напр. чрез сайта на общината - с
телефон/имейл за контакт);
кратки срокове за заявяване на интерес и участие (напр. канят се участници от
НПО в обществен съвет със срок за подаване на документи от няколко дни);
само в Симитли има избран и действащ обществен посредник, а това е важна
местна институция, която съдейства за спазване на правата и законните интереси
на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната
администрация и за подобряване на качеството на административните услуги и
повишаване на правната култура на гражданите.

9. Формулиране на практически препоръки към общините от област
Благоевград за подобряване на съществуващите практики и политики по
изразходване на публични средства и участието на заинтересованите страни
в този процес
Анализът на правната рамка и практики на разходване на публични средства в
общините в област Благоевград и на установените проблеми, посочени по-горе,
предполагат предприемане на конкретни дейстия от страна на общинските власти,
но и от представители на гражданското общество и местния бизнес, да се постигне
по-висока степен на включаване на заинтересованите страни. Посочените препоръки
са принципни и те трябва да се конкретират в контекста на всяка община.
- Насърчване на участието на гражданите и изграждане на капацитет на
гражданското общество (с подкрепа от общината или по проекти) да контролира
прозрачното разходване на публични средства в общините;
- Развитие на стратегическа рамка за дългосрочен диалог на общините с
граждани, НПО и местния бизнес, заложена в правилник, наредба или стратегия
на общината;
- организиране на обществени форуми за публични обсъждания, напр. за
обсъждане на бюджета20 (напр. по модела на Швейцарската програма). Чрез него
се образуват фокус-групи по различни проблеми (медии, култура, околна среда и
др.) и се извеждат важни проблеми и въпроси за разрешаване и финансиране от
общината. Организира се форум, на който всяка група представя своята визия за
разрешаване на конкретния проблем. Препоръчително е фасилитиране от
външен, независим модератор;
- съдържанието на сайтовете на общините да стане по-лесно достъпно за
обикновените граждани, за да могат те лесно да се ориентират в менютата му,
като подаването на сигнали за нарушения бъде изведено като основна
20

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjojM7FsdzzAhWPjosKH
WefAi0QFnoECCEQAQ&url=http%3A%2F%2Fcwsp.bg%2Fupload%2Fdocs%2FForum.pdf&usg=AOvVaw3a8ZXFs
0_cJbscRrEr0xwv
За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград

26

[Type here]

-

-

-

-

категория, защото обикновено е “скрито” в подменю за обратна връзка или горещ
телефон;
избор на обществен посредник в общините, където няма още такъв. Прегледът
на нормативните актове на общините в област Благоевград показва, че има
приети правилници за дейността на обществен посредник в общините
Благоевград, Банско, Сатовча, Симитли и Струмяни, но към момента има избран
и действащ посредник само в община Симитли;
създаване на възможности за финансиране на граждански инициативи чрез
специални програми за насърчаване на гражданското участие или чрез отделяне
на специален „граждански“ бюджет като част от общинския бюджет.
продължаващо развитие осъществяване на идеи, предложени в изпълнение на
проекти, за да се постигне устойчивост и ефективност на вложените средства.
Например, в община Сатовча е изпълнен проект “Активни граждани на
община Сатовча” за над 85000 лв. и би било добре да има последващи,
практически стъпки за “подобряване на гражданския капацитет и създаване на
трайни и работещи форми за реално участие на гражданите и техните
организации в процеса”21.
тенденцията през последните две години, по време на Ковид кризата, да се
използват информационни технологии за комуникация и участие на гражданите
в обществени обсъждания и консултации може да има и негативни последици,
водещи до изключване или ограничаване на достъпа на определени групи до
процеса на консултации. Затова тези информационни изцяло да заместват
срещите и контактите на живо (при спазване на приложимите
противоепидемичните мерки), а само да ги допълват и разширяват.

21

Целите на проекта са: подобряване на гражданския капацитет и създаване на трайни и работещи форми
за реално участие на гражданите и техните организации в процеса; създаване на подходяща законодателна
и институционална рамка на местно ниво за формиране на качествени местни политики, които да повишат
нивото на заинтересованост и грижа за всеки гражданин.
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Приложение 1. Въпроси към целевите групи
1. 1. Въпроси общински съветници
1. Кои процедури за разходване на публични средства в община Благоевград/Разлог са
преобладаващи като брой и значимост за общината, обществеността и бизнеса
(обществени поръчки, продажби и отдаване под наем на общински имоти, концесии,
участие/контрол в търговски дружества, други) и как ОбС упражнява контрол върху тях
- пряко чрез решения или чрез контрол върху дейността на общинската администрация?
2. Кои са проблемите в тези процедури, въз основа на вашата практика и опит като
общински съветник? Напр. има ли нарушаване на принципите на равнопоставеност,
свободна конкуренция; публичност и прозрачност и ако ДА, как според вас може да се
върви към разрешаването им?
3. Има ли съществуващи практики за гражданско участие и контрол към ОбС върху
разходването на обществени средства: напр. участие на гражданите в работата на
комисиите към ОбС като наблюдатели, участие в обществени съвети и работни групи
към ОбС, подаване на сигнали и жалби до ОбС, други?
4. Могат да се подобрят тези практики и как?
5. Знаете ли за други форми на гражданско участие при разходването на средства от
общинския бюджет, които не са към ОбС и ако ДА, какви са те?
6. Според вас, подаването на сигнали за нередности при разходване на публични
средства от общинския бюджет чрез нарочно създадена платформата за сигнали по
модела на https://bezdim.org/signali/reports/submit, би ли допринесло за подобряване на
прозрачността и ефективността на разходване на обществени средства в общината?
7. Според вас важно ли е такива сигнали за нередности да бъдат насочвани и към ОбС и
ако ДА под каква форма и до кого в ОбС?
8. Имате ли препоръки към разработката на такава платформа от гледната точка на
общински съветник: напр. тематични области за подаване на сигнали, технологични
параметри на платформата, институции, с които да си партнира при обработка на
подадените сигнали и др.?
1.2. Въпроси към представителите на бизнеса:
1. Подавали ли сте сигнали за нередности при провеждане на обществени поръчки
и/или други форми на разходване на обществени средства (концесии, директни
договори за услуги и доставки, отдаване под наем на общински/държавни имоти
и др.)? ДА
НЕ
2. Ако сте подавали такива сигнали, до кои институции и организации (моля
посочете):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
3. Бихте ли използвали специализирана он-лайн платформа за подаване на сигнали
по проблемите описани във въпрос 1, поддържана от неправителствена
организация? ?ДА НЕ
4. Какви данни за контакт с вас сте склонни да предоставите при подаване на сигнал
чрез такава платформа?
4.1 Име и фамилия
4.2 Ел. поща
4.3 Телефон
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4.4 Всичко посочено по-горе
5. Бихте ли участвали във он-лайн фокус-група за разработка на подобна
платформа? ДА НЕ
6. Ако отговорът ви на въпрос № 5 е ДА, моля оставете ни следните данни за
контакт с вас: име и фамилия, ел.поща, мобилен телефон.

1.3. Въпроси към представителите на общините, потвърдили желание за
сътрудничество по проекта
1. Кои процедури за разходване на публични средства в община X са преобладаващи
като брой и значимост за общината, обществеността и бизнеса (обществени поръчки,
продажби и отдаване под наем на общински имоти, концесии, участие/контрол в
търговски дружества, други)?
2. Кои са проблемите в тези процедури, въз основа на вашата практика и опит? Напр.
участие на достатъчно кандидати, свободна конкуренция; публичност и прозрачност и
ако ДА, как според вас може да се върви към разрешаването им?
3. Има ли съществуващи практики за гражданско участие и контрол върху разходването
на обществени средства и как общинската администрация работи за развиването им?
4. Според вас, подаването на сигнали за нередности при разходване на публични
средства от общинския бюджет чрез нарочно създадена платформата за сигнали по
модела на https://bezdim.org/signali/reports/submit, би ли допринесло за подобряване на
прозрачността и ефективността на разходване на обществени средства в общината?
5. Имате ли препоръки към разработката на такава платформа: напр. тематични области
за подаване на сигнали, технологични параметри на платформата, институции, с които
да си партнира при обработка на подадените сигнали?

Приложение 3. Контролни органи и процедури за подаване на сигнали
1. Агенция за Държавна финансова инспекция (АДФИ) - Основната цел на АДФИ е
да защитава публичните финансови интереси. Целта се осъществява от агенцията чрез
изпълнение на следните основни задачи:
1. извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните
актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност,
както и дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки на организациите
и лицата по чл. 4 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ);
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2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната,
финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени
измами;
3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4
от ЗДФИ;
4. привличане към административно-наказателна и имуществена отговорност на
виновните лица при наличието на съответните законови основания;
5. установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности.
Финансови инспекции се извършват:
● по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансовостопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 от ЗДФИ,
подадени от държавни органи, физически и юридически лица,
● по искане на Агенцията по обществени поръчки или на Сметната палата в
законоустановените случаи,
● за проверка на правомерното предоставяне и усвояване на държавни или
минимални помощи и на разходването на целеви субсидии, предоставени по
закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и
постановления на Министерския съвет,
● по искане на Министерския съвет или министъра на финансите,
● при възлагане от органите на прокуратурата по реда на чл. 145, ал.1, т. 3 от Закона
за съдебната власт,
● по сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските
общности, установени от дирекция "Защита на финансовите интереси на
Европейския съюз на Министерството на вътрешните работи. (чл. 5 ЗДФИ)
Финансови инспекции на дейността по възлагане и изпълнение на обществени поръчки
се извършват и периодично въз основа на утвърден годишен план, който е задължителен
за изпълнение. При изпълнение на служебните си задължения органите на АДФИ имат
същите правомощия като тези на органите на Сметната палата.
Процедура за подаване на сигнали
АДФИ е основен контролен орган, до който се подават сигнали за злоупотреби с власт
и корупция, лошо управление на държавно имущество.
Съгласно устройствения правилник на АДФИ, чл. 24а. (1), предложения и сигнали по
глава 8-ма от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) могат да се подават в
агенцията лично или чрез упълномощен представител. Постъпилите предложения и
сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество
или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на
служители в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права
или законни интереси на други лица, се подават до директора на агенцията. Гражданите
и представителите на организации се приемат и изслушват относно техните
предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове.
Всеки гражданин, разполагащ с данни за нарушения на нормативни актове, уреждащи
бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по
възлагане и изпълнение на обществени поръчки в бюджетни организации; държавни
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; търговски дружества с блокираща
квота държавно или общинско участие в капитала, както и техни дъщерни дружества, в
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които притежават блокираща квота; юридически лица, които имат задължения,
гарантирани с държавно или общинско имущество; юридически лица по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните сдружения, в които
държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им и лица,
финансирани със средства от бюджета или със средства от ЕС може да подаде писмен
сигнал, който да бъде проверен от контролните органи на агенцията. Сигналът трябва да
съдържа:
1. наименованието и седалището на организацията или на лицето по чл.4 от
ЗДФИ, където са извършени нарушенията;
2. достатъчно конкретни данни за извършени нарушения на бюджетната,
финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на дейността по
възлагане и изпълнение на обществени поръчки;
3. индивидуализиращи данни на подателя, както и качеството, в което твърдeните
нарушения са му станали известни.
Сигналите могат да бъдат подадени чрез Портала за електронни административни
услуги22 или изпратени на адрес: Агенция за държавна финансова инспекция, гр.София
1040, ул."Леге" № 2. Пощенска кутия за подаване на сигнали, свързани с нередности,
корупция, измами и злоупотреби с бюджетни средства, включително и със средства на
Европейския съюз, е поставена и на входа на АДФИ, ул. "Леге" №2, София.
Постъпилите молби, жалби и сигнали се разглеждат текущо за съответствие с
посочените изисквания от постоянна комисия, определена със заповед на директора на
агенцията. Комисията извършва анализ на постъпилите сигнали за ефективност от
възлагане на финансова инспекция въз основа на критериите: обществен интерес,
възможност за реализиране на административнонаказателна или имуществена
отговорност или за предприемане на предвидените в закона последващи мерки,
надеждност на информацията, вид и стойност на твърдените нарушения, длъжност на
евентуалния нарушител. В случаите, когато сигналите съдържат данни за
административни нарушения, при преценката се вземат предвид и преклузивните
срокове за реализиране на административнонаказателната отговорност. Въз основа на
мотивирано предложение от комисията, директорът на агенцията взема решение за
възлагане на финансова инспекция или за отказ да бъде извършена. Подателят на
сигнала се уведомява писмено за взетото решение. Той може да се запознае с
резултатите от извършената финансова инспекция по реда на Закона за достъп до
обществена информация.
2. Сметна палата - Съгласно чл. 91 от Конституцията на Република България
Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението
на бюджета. Организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата се
уреждат със закон. Сметната палата е независима при осъществяването на своята
дейност и се отчита пред Народното събрание. Сметната палата осъществява контрол за
изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за
Сметната палата и международно признатите одитни стандарти. Основна задача на
Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети
на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично
управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното
събрание надеждна информация за това. Сметната палата е независима при
осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание. Сметната
22

https://adfi.auslugi.com/public/index.php?/Unit/adfi/Home/Index
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палата извършва финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнението,
специфични одити.
Правомощия при извършване на одитите
Ръководните органи на Сметната палата, директорите на дирекции, ръководителите на
структурни звена и одиторите по време на и във връзка с извършваните одити имат
право:
1. на свободен достъп до служебните помещения и до всички документи, отчети и
активи, свързани с финансовото управление на одитираните организации, включително
да изискват годишните финансови отчети на дружествата с държавно и общинско
участие, които подлежат на одит, и протоколите от заседанията на техните органи;
2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга
-включително на електронен носител;
3. да изискват устни и писмени обяснения от длъжностни лица, включително от бивши
длъжностни лица, по факти, които са констатирани при одитите, както и по въпроси,
които са свързани с тяхната дейност;
4. да изискват справки, заверени копия от документи и друга информация от физически
лица, юридически лица и еднолични търговци извън одитирания обект, свързани с
възможни случаи на незаконна дейност, които засягат финансовите и имуществените
интереси на одитирания обект или сметките за средствата от Европейския съюз;
5. да изискват и да получават информация от всички органи в страната, както и достъп
до базите им от данни във връзка с дейността на Сметната палата;
6. да присъстват на заседания на органите на одитираните организации и лица, ако
дневният им ред е във връзка с провеждания одит.
В Устройствения правилник на Сметната палата няма специални разпоредби за
процедура за подаване на сигнали, като съгласно чл.28(2), т.10 кабинетът на
председателя подготвя отговори на заявления по Закона за достъп до обществена
информация, на сигнали, жалби и запитвания от физически и юридически лица,
свързани с дейността на Сметната палата.
Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното
събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита
годишно извън предвидените в годишната програма.
3. Контрол по Закона за обществените поръчки (ЗОП)
3.1. Видове контрол
Съгласно действащия Закон за обществените поръчки (ЗОП) Агенцията по обществени
поръчки осъществява предварителен контрол:
-

на процедури за възлагане на обществени поръчки, избрани чрез случаен избор
(по чл. 232 ЗОП);
на процедури на договаряне (по чл. 233 ЗОП);
на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т.
2 ЗОП (по чл. 235 ЗОП).

Последващият външен контрол по изпълнение на ЗОП, включително контролът по
изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения, се
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осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция. На контрол от Сметната палата подлежат възложителите, които попадат в
обхвата на Закона за Сметната палата. Възложителите, които попадат в обхвата на
Закона за държавната финансова инспекция, се проверяват от органите на Агенцията за
държавна финансова инспекция за спазването на този закон в рамките на финансова
инспекция. Органите на Агенцията за държавна финансова инспекция извършват
периодични последващи проверки относно спазване режима на обществените поръчки
на възложители, които не попадат в обхвата на Закона за държавната финансова
инспекция, въз основа на одобрен годишен план. Заповедите за извършване на проверки
от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция се издават от директора на
Агенцията за държавна финансова инспекция или от упълномощени от него длъжностни
лица. Заповедите не подлежат на обжалване. Изпълнителният директор на Агенцията по
обществени поръчки може да поиска от органите на Агенцията за държавна финансова
инспекция да осъществят правомощията си по конкретен случай. (чл. 238 ЗОП)
3.2 Външен контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки
Контрол върху процедури на договаряне
Агенцията по обществени поръчки осъществява контрол върху процедури на
договаряне, които се откриват от публични и секторни възложители. Контролът не се
осъществява върху процедури за доставка на или услуги за достъп, пренос и
разпределение на природен газ, топлинна или електрическа енергия, или питейна вода с
дружества, които притежават специални или изключителни права. Контролът се
провежда след публикуване на решението за откриване на процедурата в регистъра за
обществени поръчки (РОП) и обхваща проверка за съответствие на посоченото правно
основание с мотивите в решението за откриване и доказателствата, представени от
възложителя. Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за резултатите от
контрола, което се изпраща на възложителя. Условията и редът за осъществяване на
контрола се определят с правилника за прилагане на ЗОП. (чл.233 ЗОП)
Контрол при изменение на договор за обществена поръчка
Контролът обхваща проверка за наличие на условията за прилагане на основанието по
чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП. За осъществяване на контрола възложителят, преди да сключи
допълнителното споразумение, изпраща мотиви, подкрепени с доказателства относно
причините, които налагат изменението на договора. За осъществения контрол по ал. 1
Агенцията по обществени поръчки изготвя становище за законосъобразност, което
изпраща на възложителя. Условията и редът за осъществяване на контрола се определят
с правилника за прилагане на ЗОП. (чл.235 ЗОП)
Мониторинг на обществените поръчки
С цел осигуряване на правилно и ефективно прилагане на правилата за обществени
поръчки изпълнителният директор на АОП извършва мониторинг, като събира и
обобщава информация за възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки.
За целите на мониторинга по органите по приложение № 3 изпращат на АОП ежегодно
до 1 март информация за предходната календарна година съгласно приложението.
Изпълнителният директор на АОП има право да изисква от възложителите и от
компетентните органи и допълнителна информация, свързана с осъществяване на
мониторинга. (чл.114 от Правилника за прилагане на ЗОП)
Резултати от контрола
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За резултатите от извършена проверка контролните органи от Агенцията за държавна
финансова инспекция съставят доклад, съдържащ направените констатации, подкрепени
с доказателства. Докладът по ал. 1 се връчва на възложителя. След връчването на
доклада ръководителят на проверявания обект може да даде писмено становище в 14дневен срок от връчването на доклада. Финансовият инспектор, извършил проверката,
се произнася с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок от постъпването на
писменото становище.
За констатираните административни нарушения контролните органи съставят актове за
административни нарушения. При данни за извършени престъпления материалите от
проверката се изпращат на прокуратурата. Когато са констатирани нарушения на
процедурите за възлагане на обществени поръчки, съответните части от доклада за
извършена финансова инспекция или от доклада за установените нарушения на
процедурите се изпращат своевременно на директора на Агенцията по обществени
поръчки. (чл.241 от ЗОП)
Актовете за установяване на нарушения по ЗОП се съставят от длъжностни лица на
Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който
нарушителят е открит от органи на агенцията при извършване на финансова инспекция
или проверка, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.
Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от
оправомощени от него длъжностни лица. (чл.261 ЗОП)
4. Омбудсман на Република България
Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с
действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите
от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на
които е възложено да предоставят обществени услуги. Граждани могат да се обърнат
към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:
-

-

държавните и общинските органи и техните администрации;
лицата, които предоставят обществени услуги, като например –
топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги,
образование, здравеопазване и др.
администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и
не се решават с години съдебни производства;
със сигнал за противоконституционност на закон, с който се нарушават права и
свободи на гражданите.
Омбудсманът не разглежда жалби и сигнали, които се отнасят до:

-

-

работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия
съдебен съвет и Сметната палата;
Осъществяването на правораздаване от съдебната власт – съд, прокуратура и
следствие, когато има влязло в сила съдебно решение, акт на прокуратурата или
следствието; или пък по съществото на висящи съдебни или досъдебни
производства;
частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или
роднински конфликти и спорове;
спорове между граждани и частни фирми, кооперации, банки и пр.
не се допускат до разглеждане и жалби и сигнали, които се отнасят до нарушения,
извършени преди повече от две години или са анонимни.
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Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават всички физически лица без разлика
на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност. Жалби и
сигнали до омбудсмана могат да подават и деца. Граждански и неправителствени
сдружения, браншови, работодателски и други организации също могат да се обръщат
към омбудсмана, когато считат, че са налице лоши административни практики,
злоупотреби или условия за нарушаване на правата и свободите на гражданите.
За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на
подателя за резултатите от работата по жалбата е необходимо тя да съдържа следната
информация:
●
●
●
●

●
●

●
●

Име на подателя
Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция
Телефон за връзка
Пълно, точно и ясно описание на нарушението, като
се посочват конкретните
факти, свързани със случая, времето на извършване на нарушението,
регистрационен номер и дата на свързаните с нарушението документи или
административни актове, посочени в жалбата. Препоръчително е да се избягва
позоваването на събития и лица, които не са пряко свързани с описвания
проблем.
Точни и актуални данни за нарушителя.
Информация дали същият случай се разглежда от съд или прокуратура към
момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания на
въпроса в държавни или общински органи или в съда.
Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат от намесата на
омбудсмана.
Копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказа на други
държавни органи да решат въпроса, ако има такива.

Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на случая в разумен
срок. Липсата на някои от изброените данни не може да бъде основание да се откаже
приемане на жалбата, но ще забави разглеждането й. Приемащият служител може да
поиска от гражданина уточняваща информация и едва след получаването й да впише
жалбата в регистъра на жалбите и сигналите и да я предаде за разглеждане.
Официалният език, на който се подават жалби и сигнали и на който се съставят
отговорите на омбудсмана, е български. Изключения се допускат за граждани, които не
знаят български език. Жалбите изпратени в електронен вид на български език трябва да
бъдат написани на кирилица. Изключение правят жалбоподателите, живеещи в чужбина,
които не притежават необходимия софтуер.
Формулярът за подаване на жалба до Омбудсмана е https://www.ombudsman.bg/form.
5. Местни обществени посредници
Общинският съвет може да избира обществен посредник. Общественият посредник
съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на
местното самоуправление и местната администрация. Общественият посредник се
избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
Общественият посредник защитава правата и законните интереси на гражданите, когато
те са нарушени от действия, или бездействия на общински органи и техните
администрации и от лица, на които е възложено предоставянето на обществени услуги
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и съдейства за ефективно действаща местна власт чрез контрол върху нейните актове и
действия. Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на
предложения, сигнали и препоръки до местните органи, автори на оспорваните актове
или до горестоящите им органи.
Дейността на обществените посредници в общините се урежда с Правилник за
организацията и дейността на обществения посредник.
6. Прокуратура на Република България: следи за спазване на законността, напр.
привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа
обвинението по наказателни дела от общ характер, предприема действия за отмяна на
незаконосъобразни актове.
Сигнали до Прокуратурата могат да се подават на този адрес: https://prb.bg/bg/signals
7. Комисията за превенция и противодействие на корупцията към Министерски
съвет
За подаване на сигнал в случай на корупция, вкл. административно или законово
нарушение, е възможно да се използва електронната форма на Комисията за превенция
и противодействие на корупцията към Министерски съвет:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12
8. Европейска служба за борба с измамите (ОЛАФ)
ОЛАФ разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни
злоупотреби в европейските институции и разработва политика за борба с измамите за
Европейската комисия, напр. разследва нарушения като длъжностни присвоявания,
неправомерни действия при процедури за обществени поръчки и митнически измами.
ОЛАФ не може да разследва твърдения за измама без финансово отражение върху
публичните финанси на ЕС.
OLAF приема сигнали на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Жалбоподателят може
да се свърже анонимно с ОЛАФ без никакви формалности, като даде възможно найточна и най-подробна информация, включително документи, ако разполага с такива.
Сигнали могат да бъдат подадени по следния начин:
Онлайн — чрез системата за
уведомяване за измами (анонимно, със
защитено предаване на документи)
Система за уведомяване за измами

23

Още за системата за уведомяване за
измами24

Онлайн — чрез уеб
формуляра (не е
анонимно, тоест
изискват се име и
електронен адрес,
като не е възможно
да се предават
документи)

Съобщаване по
пощата

Уеб формуляр25

Belgium

European Commission
European Anti-Fraud
Office (OLAF)
1049 Brussels

23

https://fns.olaf.europa.eu/main_bg.htm
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/new_system_report_fraud_anonymously_en.pdf
25
https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_bg
24
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Приложение 4 Особени правила за подаване на сигнали съгласно АПК
Компетентност
Сигналите се подават до органите, които непосредствено ръководят и контролират
органите и длъжностните лица, за чиито незаконосъобразни или нецелесъобразни
действия или бездействия се съобщава. По преценка на подателя сигналът може да се
подаде и чрез органа, срещу чието действие или бездействие е насочен. Преписи от
сигналите могат да се изпращат и до по-горестоящи органи. (чл.119 АПК).
Спиране на изпълнението
Подаденият сигнал не спира изпълнението на оспорения акт или извършването на
определена дейност, освен ако органът, компетентен да се произнесе, разпореди
изпълнението да се спре до постановяване на решението. (чл.120 АПК).
Срок за произнасяне
Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато
особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия
орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят. (чл.121 АПК).
Решение
Когато уважи сигнала, органът взема незабавно мерки за отстраняване на допуснатото
нарушение или нецелесъобразност, за което уведомява подателя и другите
заинтересовани лица. Ако не признае основателността на сигнала, органът в срок един
месец от подаването му го изпраща заедно със своите обяснения на съответния погорестоящ орган, за което уведомява подателя. (чл.122 АПК).
Съобщаване на решението
Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок
от постановяването му. Когато с решението се засягат права или законни интереси на
други лица, то се съобщава и на тях. Когато сигналът е препратен до компетентния орган
от народен представител, общински съветник, държавен орган, орган на местното
самоуправление или средство за масова информация, за решението се уведомяват и те.
При данни за извършено престъпление се уведомява незабавно съответният прокурор.
(чл.123 АПК).
Необжалваемост
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се разглеждат, освен
ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и
обстоятелства. Решението, постановено по подаден сигнал, не подлежи на обжалване.
(чл.124 АПК).
Изпълнение
Решението по сигнала се изпълнява в едномесечен срок от постановяването му. По
изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде
продължен от органа, който го е постановил, но с не повече от два месеца, за което се
уведомява подателят. При изпълнение на решението по сигнала се премахват вредните
последици, причинени от незаконосъобразните или нецелесъобразните действия. Когато
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това не е възможно, засегнатите лица се удовлетворяват по друг законен начин или им
се разяснява редът, по който да постъпят. Органът, на който е възложено изпълнението
на решението по сигнала, уведомява за изпълнението органа, постановил решението.
(чл.125 АПК).
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Автор: Пламен Пеев, старши експерт право и околна среда, Фондация “Блулинк”
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средства в област Благоевград”, изпълняван от Фондация “Блулинк” с подкрепата на
Фондация “Америка за България”.

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за
България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат
единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно
вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.
Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа
американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български
организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната.
Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през
1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно
развитие. За повече информация: www.us4bg.org.

За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград

39

