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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Основна цел на аналитичните доклади е да се идентифицират механизмите за 

реализиране на европейска и национална политика за устойчиво териториално 

развитие и да се очертае ролята на структурите на гражданското общество като 

партньор на местната власт в процеса на децентрализация в публично-обществения 

сектор и като естествен коректив на държавната администрация в създаването на 

модели за  планиране, реализиране и управление на общинска политика. 

 

1. Цели: 

- идентифициране на приоритети на европейската и националната политика за 

устойчиво териториално развитие; 

- параметри на процеса на децентрализация – ролята на местната власт в контекста на 

изискванията  към държавната администрация; 

- програмно-нормативно осигуряване на процеса на устойчиво регионално развитие – 

на европейско и национално ниво; 

- анализ на функционалните връзки и взаимоотношения при реализиране на общинска 

политика в публично-обществения сектор; 

- ролята на структурите на гражданското общество при реализирането на политика на 

национално и регионално ниво; 

- анализ на натрупания опит от партньорствата с местни власти при реализирането на 

проекти в областта на публично-обществения сектор, с особен акцент върху 

образователна политика и програмен подход при реализиране на дейности в публично 

обществения сектор 

        - анализ на дейността на неправителствените организации – Асоциация „Човешки 

права – стъпка по стъпка” и Фондация „Програма Стъпка по Стъпка” в контекста на 

европейска интеграция; анализ на средата на развитие на СГО и в частност на двете 

партньорски организации, и влиянието им върху възможностите за планиране и 

прогнозиране на организационната и финансова устойчивост на сектора като цяло.  

- модели за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната 

власт при реализиране на политика за устойчиво териториално развитие. 
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2. Задачи: 

1. В рамките на настоящия проект предвиждаме да идентифицираме степента на 

готовност за съвместни действия със стратегически партньори (училища и общини) с 

проверими и надеждни средства: 

-    анализ на общински политики в публично-обществения сектор 

- създаване на интерактивна информационна среда за граждански мониторинг в хода на 

децентрализацията във всичките й аспекти в областта на управление на 

образователните институции 

2. Изследването има за цел да установи закономерностите и случайностите в хода на 

развитието на СГО, да изведе принципи и методи за планиране и прогнозиране в 

сектора, с особен акцент върху постигане на устойчиво финансиране и планиране на 

дейностите за по-дълъг период. Ще бъдат  използвани възможностите на настоящия 

партньорски проект и наличния капацитет на партньорите в областта на 

организационното развитие, за да се осъществи организационен одит и да се изработи 

по-ефективен организационен модел за преструктурирането на организациите. Ще се  

извърши оценка на съществуващата инфраструктура „човешки ресурси” и очаквания 

ефект върху нея от преструктурирането. 

 

3. Обосновка  

1. Досегашният опит на партньорските организации сочи твърде бързо нарастване на 

търсенето на хоризонтални партньорства със СГО от страна на институции – 

образователни институции и местна власт. На тези нива на сътрудничество е налице 

много голямо разнообразие на приоритети в зависимост от конкретен социално-

икономически контекст и експертизата на партньорските организации.  

Предвижда се взаимно запознаване с опита на партньорите в техните специфични 

области на компетентност с акцент върху полезния ефект (постигнат и потенциален) на 

техните действия и продукти върху процеса на децентрализация и оптимизация на 

образователните институции и формирането на местни политики в публично-

обществения сектор. 

2. Двете партньорски организации имат достатъчен финансов и административен 

капацитет в процеса на преодоляване на трудностите. В тази насока допълнителен 

положителен елемент са и партньорските мрежи, в които работят и които позволяват 

разширяване обхвата на изследването. Експертизата им в различни области на 

социалната дейност допринася за по-големия обхват на изследването. Дейността е 

необходима, за да подготви самите партньорски организации за работа в новите 
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условия на взаимодействие и тясно сътрудничество с местната власт, при повишени 

изисквания за експертиза и опит. 

 

4. Очаквани резултати  

1. Доклад - обобщение на информацията за съществуващи партньорски 

взаимоотношения между СГО и местните власти в областта на взаимодействието 

между НПО и местна власт при създаване и реализиране на добри практики; 

- Идентифицирани степен на готовност за съвместни действия с партньорите по 

проекта в полза на интеграцията на уязвими социални групи в сферата на предоставяне 

на услуги в публично-обществения сектор;  

- Идентифицирани и анализирани технологии в специализирани професионални 

области, необходими при решаването на специфични проблеми, които влияят върху 

сферата на компетентност на партньорите 

2.  Доклад от анализа на средата за развитие на СГО през периода  2003-2007 с план за 

задълбочаване на съществуващите добри практики и преодоляване на трудностите. 

- Доклад от организационен одит с план за преструктуриране на партньорските 

организации чрез изработване и прилагане на нов модел на организация на дейността, 

насочен към развитие на капацитета в избраната посока за 3-5 годишен период. 

- Актуализирано портфолио на партньорските организации, чрез максимална 

актуалност на съдържанието и осъвременяване на он-лайн информационната 

инфраструктура. 

 

5. Методология за провеждане на изследването 

Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа (кабинетен 

анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите) като избраният 

инструментариум позволява да се интегрират: 

- външни и вътрешни оценки, 

- количествени и качествени методи, 

- субективни и обективни източници на информация.  

Основанието ни да предложим въпросната комбинация от методи е убеждението ни, че 

в поръчаното изследване са налице интегрирани проблеми, а те изискват интегрирани 

решения. Ето защо смятаме, че избраното методологическо решение на комбиниране на 

кабинетен анализ със социологическо проучване на терен е най-подходящото за 

изпълнение на поставените цел и задачи. 
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Кабинетен анализ  

Тук се включва проучването на документите на двете партньорски организации- 

устави, отчети, презентационни материали, публикации, съдържание на уеб-сайтове, 

така и на външни документи, очертаващи правната, политическата, социалната и 

техническата рамка на заданието – национални, областни и общински стратегии, 

планове и програми, засягащи образованието и гражданското участие. Използвани са и 

нормативни документи, особено в областта на местното самоуправление и на 

образованието, стратегически документи на национално и местно ниво,  анализи на 

гражданския сектор и на образованието, материали от интернет (виж Приложение - 

Литература) . Специално внимание е отделено на избора на релевантна методика за 

работата на терен. 

 

Социологическо проучване  

Избраните методи са дълбочинно интервю, анкета и изследване на случаи (case study).  

Дълбочинното интервю обикновено се използва, когато трябва да се получи 

информация за мнението на експерти по определени въпроси. Експертите са 

специалисти с много висока степен на информираност в някаква област. Поради 

различни причини те имат натрупан управленски и административен опит и знания и 

могат да дадат оценки и мнения по интересуващите ни социално-икономически 

явления и процеси. Обикновено експертите се подбират типологично, т.е. целенасочено 

и преднамерено, без да се прилага принципа на случайния подбор.  

В процеса на изследването дълбочинни интервюта са проведени (със специално 

разработени за целите на изследването въпросници- (виж Приложенията- Въпросник 

за НПО и Въпросник за общини) 8 интервюта с респонденти от София и Варна, които 

участват като “експерти”. 

При дълбочинното интервю почти всички въпроси са “отворени”, т.е. без 

предварително формулирани отговори. Определя се темата и има списък на основните 

въпроси, около които трябва да се развие темата, за да не се излезе извън нейните 

рамки. В хода на интервюто се “задълбочава” около тези въпроси, така че от 

респондента да се получи възможно най-богатата и разнообразна информация, която е 

било трудно да се предвиди предварително.  
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І. АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ И 
УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ 
 
1. Принципът на партньорство в европейски и национални стратегии  

А. Европейската политика на партньорство 

За периода 2007-2013 г. политиката за сближаване на ЕС  се фокусира върху 

следните три приоритетни цели: 

 Цел 1: “Сближаване”  - Тази цел  се стреми да ускори сближаването на най-

слабо развитите страни-членки и региони, чрез подобряване на условията за растеж и 

заетост посредством увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите във 

физически и човешки капитал, развитието на иновациите и обществото, основано на 

знание, адаптирането към икономически и социални промени, защитата и 

подобряването на околната среда, както и административна ефективност. 

Финансирането по Цел 1  става от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и от Кохезионния фонд, които засилват своя принос 

за устойчиво развитие (http://www.eufunds.bg). 

Към Цел 1 се включва и засилване на институционалния капацитет и 

ефективността на държавната администрация, включително и капацитета за управление 

на Структурните фондове и Кохезионния фонд.  

Не се наблюдава съществена разлика по отношение на критериите за допустимост на 

регионите за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд. България е 

бъде избираема за финансиране по Цел 1. 

 Цел 2: “Регионална конкурентноспособност и заетост”.  Целта е насочена, 

извън най-слабо развитите региони, към засилване на конкурентноспособността на 

регионите и заетостта чрез изпреварване на икономическите и социалните промени, 

включително тези, свързани с отваряне на търговията, чрез иновации и насърчаване на 

обществото основано на знание, предприемачеството, защита и подобряване на 

околната среда, адаптиране на работниците и бизнеса, както и развитие на пазари на 

труда. Финансиране се отпуска от ЕФРР и ЕСФ. 

Цел 3: “Европейско териториално сътрудничество”.  Целта е насочена към 

засилване на трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни инициативи на 

междунационално ниво, чрез действия водещи до интегрирано териториално развитие 

обвързани с приоритетите на Общността, и чрез мрежи и обмяна на опит на подходящо 

териториално ниво. Предвижда се финансиране само от ЕФРР. 
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Принципи 

 Опирайки се на принципа на солидарността между хората в Съюза и идеята за 

всеобщ икономически и социален прогрес, страните-членки на ЕС провеждат 

европейска регионална политика, финансирана от фондовете на ЕС, като по този начин 

Съюзът оказва влияние и върху планирането на развитието на регионално и местно 

ниво.  

Принцип на партньорство – действията на Общността допълват и подпомагат 
националните дейности. Те следва да бъдат резултат от тясно сътрудничество и 
консултации между Европейската комисия и държавата, като в процеса участват 
национално определените органи на централно и местно ниво и социално-
икономическите партньори. 
 Спазването на принципа на партньорство дава възможност за по-задълбочено 

идентифициране на съществуващите проблеми и съответно намиране на най-

подходящия начин за тяхното разрешаване. Принципът на партньорство е в основата на 

функционирането на Структурните фондове. Официално въведен по време на 

реформите през 1988 г., принципът е утвърден през 1993 г. и играе основна роля в 

прилагането на Структурните фондове. 

 Принципът на партньорство в настоящите Регламенти на ЕС гласи, че 

“Страните членки са длъжни да осигурят обширно и ефективно участие” на 

регионални, местни и други държавни органи, икономически и социални 

партньори, както и “други подобни и компетентни организации” в планирането, 

изпълнението, наблюдението и оценяването на европейските фондове.  

 Принцип на координация – ЕК и държавата гарантират координиране и 

недопускане на припокриване на финансиранията от различните фондове и помощта от 

други финансови инструменти. 

Принцип на децентрализация –осигурява делегиране на права по управлението 

на Структурните фондове и Кохезионния фонд от ЕК на държавата; 

 Принцип на допълняемост - средствата от ЕС следва да допълват местните 

източници на финансиране, чието ниво се определя от държавата. Б. Национална 

политика за партньорство 

Когато разработват своята национална стратегическа референтна рамка, страните 

членки трябва да правят това в “тясно сътрудничество с партньорите” и това се прилага 

и за оперативните програми, както и за представителството в мониторинговите 

комитети. Това показва, че партньорството е интегрирано във вземането на решения и 

обхваща всички отделни етапи. 
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Всяка страна прилага специфичен подход по отношение на определянето на социално-

икономическите партньори, който отразява разнообразието на правителствени, 

неправителствени и бизнес структури в страната. Въпреки това има много сходства при 

определяне на партньорите. В Наръчника “Възможностите за нестопанските 

организации и коалициите от застъпнически организации в рамките на процеса на 

формиране на националните политики и изпълнението на Оперативните програми  2007 

- 2013 г.” (ФРМС, 2007) са посочени принципите и механизмите на партньорство. 

Първият принцип на групиране на партньорите е: 

�Правителствени (административни) партньори: 

1. Правителствени институции, министерства и агенции; 

2. Регионални и местни власти, представители на общините; 

�Социално-икономически партньори 

3. Социални и икономически партньори, представителни за страната (т.е. 

профсъюзи, работодателски организации); 

4. Неправителствени организации, които представляват важни групи по интереси: 

равни възможности, гражданско общество, опазване на околната среда, международни 

движения, технологични и иновационни центрове, професионални камари и 

организации и др.; 

5. Изследователски и образователни групи: Ректорски съвет, Академия на 

науките, водещи университети, организации за професионално образование, 

организации на средното образование, водещи изследователски институции или техни 

асоциации и др.; 

6. Бизнес: бизнес асоциации и клонове, водещи компании в страната  

( Възможности..2007:3). 

Съществуват два основни механизма за прилагане принципа на партньорство: 

1. Пряко участие в процеса на разработване и взимане на решения; 

2. Непряко въвеждане на голям брой социални и икономически партньори чрез 

разяснителна кампания. 

В този смисъл и възможностите, които произтичат от това изискване, създават 

цялостен формален и неформален инструментариум, с който разполагат 

нестопанските организации в качеството им на партньори в процеса на подготовка на 

страната ни за членство в ЕС и ефективно оползотворяване на средствата от 

Структурните фондове за периода 2007 - 2013 г. Този инструментариум до голяма 
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степен е вече познат и в други страни в Европа, но като цяло в България се случва за 

пръв път - имайки предвид новата програмна и институционална среда. 

Някои от основните форми на участие, консултиране и влияние на НПО в процеса 

на програмиране, наблюдение, изпълнение и оценка на политиките и оперативните 

програми за периода 2007 - 2013 г. Са (Възможности..2007:3): 

�Участие (консултиране) в процеса на програмиране и планиране 

посредством пряко участие в рамките на национални Работни групи по всяка 

Оперативна програма (ОП), или Националния план за развитие (НПР) и 

Националната стратегическа референтна рамка (НСРР)  

Според методическата рамка идентифицирането и привличането на подходящи 

партньори бе един от най-отговорните етапи в подготовката на НПР. Този процес 

обхващаше:  

- Определяне на партньорите;  

- Информирането и обучението на целевите партньори, за постигане на 

компетентно и мотивирано участие в изработването на НПР;  

- Включването на желаещите в работните групи по НПР и ОП. 

Критериите и механизмите за определяне и привличане на партньорите, които 

взеха участие в тези групи, се определиха в специализирано ръководство за 

партньорство, изготвено от управляващия орган на НПР. 

� Работни групи 

Работни групи за оперативните програми разработваха и изготвяха съответните 

програми. Всяка от групите се състоеше от около 25 души - представители на водещите 

министерства, УСЕС, АИАП, и на икономическите и социалните партньори. 

� Асоциирано членство към Работни групи 

Структурите за планиране и консултиране на национално ниво, както и за 

управление и мониторинг често не могат да осигурят достатъчно “места” за всички 

желаещи представители на социално-икономическите партньори. Едновременно с това 

заемането на тези места е потенциален генератор на конфликти и недоволство в 

случаите, когато липсват ясни критерии за избора, лигитимността и представителността 

на участващите НПО. 

� Участие на НПО в Комитети по управление или наблюдение на 

Оперативни програми 

Комитетите по управление или наблюдение помагат при изпълнението на 

Оперативните програми и предварителния избор на проекти за финансиране. Такъв 

консултативен национален орган функционира изцяло на принципа на партньорство, 
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заложен в Регламентите на ЕС. Когато са поканени за участие в даден комитет, НПО 

обикновено номинират или избират свой представител, който впоследствие редовно им 

докладва или представлява определена група или интерес в рамките на Комитета. 

Съгласно чл. 65 от Регламент № 1083/2006 на Съвета, Комитетът за наблюдение следи 

за ефективността и качеството на изпълнение на съответната Оперативна програма. 

� Кампании за осведомяване и консултиране на национално и регионално  

ниво 

Друга форма на въвличане и участие при формулирането, наблюдението, 

изпълнението и оценката на стратегическите национални документи, е провеждането 

на широки кампании, дискусии и форуми с участието на представители на 

заинтересованите социално-икономически партньори. Инструментите, чрез които може 

да осъществи такъв вид участие, могат да бъдат електронни информационни канали, 

национални, регионални конференции и срещи, както и публикации и осведомяване 

чрез медиите.  

 

 
Източник: Възможности..2007:9, (http://ngo.flgr.bg/getfile/?41&sitelang=bg).  
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Основната цел на този вид въвличане и участие е осигуряването на публична и 

прозрачна среда в процеса на вземане на решения, “скъсяване” на разстоянието между 

информацията на националното и местното ниво, осигуряване на “разбираемост” на 

обсъжданите политики и отразяване на виждането и интересите на заинтересованите 

страни в национален мащаб (http://ngo.flgr.bg/getfile/?41&sitelang=bg).  

Имайки предвид децентрализирането на управлението на Структурните фондове 

на ЕС и прилагането на принципа на субсидиарността (според който решенията във 

всяка страна членка на ЕС следва да се вземат на онова управленско ниво, 

намиращо се най-близо до хората), както и нарасналата сума на публичните ресурси, 

без съмнение има нужда от ясни правила за партньорство и участие на 

заинтересованите страни. 

Имайки предвид ползите от включването на НПО и планираната децентрализация 

на управление на Структурните фондове, участието на неправителствените 

организации като партньори се нуждае от подкрепа чрез обучения, повишаване на 

капацитета и покриване на директните разходи за участие на организациите в 

различните инициативи. 

НПО играят важна контролираща роля за осигуряване на правилното усвояване на 

средствата от ЕС. Те не само критикуват грешките и отчитат негативните въздействия, 

но също така предлагат добри алтернативни решения. Чрез независими експертизи, 

повишаване на общественото съзнание, иницииране на дебати и мониторинг върху 

работата на отговарящите за еврофондовете държавни органи, намесата на НПО помага 

за гарантиране на прозрачност и вземане на демократични решения и способства за 

повишаване ефективното използване на обществените ресурси. Участието на тези 

организации също така води до подобряване качеството на подбраните проекти и 

намалява потенциалните случаи на измами и корупция. В същото време повишената 

обществена активност във вземането на решения е фактор за демократична политика и 

добро управление. Експертизите на НПО допълват често ограничения капацитет на 

държавните органи. 

Въпреки, че през последните години, България постигна значителен успех в 

процесите на европейска интеграция, наличието на модерна и качествена 

инфраструктура, икономическият растеж, съответно и повишаването на жизнения 

стандарт на населението, са сред приоритетите в националната политика в контекста на 

европейската интеграция. Основният програмен документ реализиращ връзката между 

европейската политика и национални и регионални приоритети е Националната 

стратегическа референтна рамка. 
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Националната стратегическа референтна рамка е реална връзка между европейска и 
национална политика в условията на децентрализация и оптимизация на 
държавната администрация. 
Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ е изготвена в съответствие 
с чл.27 и чл.28 от Регламента на Съвета на ЕС/№1083/2006 от 11 юли 2006 г./, в които 
са залегнали общите разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Тя е дългосрочен документ, описващ 
ролята на структурните фондове през периода 2007-2013 година в подкрепа на 
глобалното стратегическо развитие на България. НСРР поставя интегрираните цели, 
които са заложени с ясното разбиране, че конкретните резултати ще бъдат постигнати 
постепенно в процеса на изпълнение и с натрупването на финансови и нефинансови 
ресурси. (http://www.eufunds.bg/docs/BGNSRF-%20VERY%20LAST.pdf) 

 

Главната цел на стратегическите интервенции, които са финансирани от 

Европейския съюз в България за периода 2007-2013 г., е да се подкрепят ресурсите, 

необходими за икономическото развитие, като се инвестира в необходимите 

инфраструктури, човешкия потенциал и поддържане на благоприятна бизнес среда и 

социално включване. Това поставя акцент върху инвестиции, насочени към 

развитие на икономика, основана на знанията, за да се поддържа устойчив ръст на 

Европа на един по-конкурентен световен пазар.  

Националната стратегическа референтна рамка описва стратегията на България 

в подкрепа на действия в следните тематични области за повишаване на 

конкурентноспособността: човешки ресурси, инфраструктура, управление и 

ефективна държавна администрация и услуги и териториално сближаване, 

техните взаимовръзки и ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в 

рамките на тази стратегия.  Националната стратегия е съобразена със 

Стратегическите насоки на общността на Европейския съюз и допринася за постигане 

на техните цели. Всеки стратегически приоритет е подкрепен с конкретни действия и 

механизми от Оперативните програми. НСРР включва също така и описание на 

административните структури  и механизми за успешно изпълнение на кохезионната 

политика на Европейския съюз в България (http://www.eufunds.bg). 
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Национална стратегическа референтна рамка (2007 –2013) 

 

 

2.Оперативните програми в контекста на европейската и националната политика 

Оперативните програми конкретизират на оперативно ниво и изпълняват 

стратегията на НСРР в тематичните области, които обхващат. Управляващите органи за 

всички Оперативни програми, отговорни за изготвянето, организирането и 

управлението на всяка Оперативна програма, са определени с РМС №965/16.12.2005 

година.  

 

7 Оперативни програми(ОП) 

• Оперативна програма „ Развитие на конкурентноспособността на българската 

икономика” 

•  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

•  Оперативна програма „ Транспорт” 

•  Оперативна програма „Околна среда” 

•  Оперативна програма „Регионално развитие” 
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•  Оперативна програма „Административен капацитет” 

•  Оперативна програма   „Техническа помощ” 

Изготвянето, планирането и реализирането на Оперативните програми с широкото 

участие на държавната администрация и представителството на заинтересованите 

страни на национално и регионално ниво, т.е. управляващи органи, отраслови 

министерства, държавни агенции, регионални съвети за развитие, сдружения на 

общини, агенции за регионално развитие, стопански сдружения и съюзи на 

работодатели, синдикати, неправителствени организации е в основата на социалното 

включване и ангажиране с целите на европейската политика.  

 

Участие на социално-икономическите партньори при разработването на НПР и 
ОП на национално ниво: 
- 26 Неправителствени и социално-икономически организации включени в състава на 
РГ по НПР, ОП, 6-те Регионални съвета за развитие и 28-те Областни съвета за 
развитие. 
На регионално ниво - в рамките на Регионалните съвети за развитие: 
- 3 основни групи партньори – администрация(национално, регионално и местно ниво), 
икономически и социални партньори, НПО; 
- изграждане на мрежа от партньорски организации и публично-частни партньорства;  
- партньорство на всички нива при изготвяне на плановете, финансово осигуряване, 
мониторинг и оценка. 

 

Процесът на реализиране на целите от Оперативните програми може да бъде 

представен в следния контекст – връзката между европейските и националните 

директиви са зависими от ефективността на моделите за взаимодействие между 

държавната администрация и всички заинтересовани страни, с цел реализиране на 

стратегическите цели на  НСРР и Оперативните програми: 
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3.  Държавна администрация  и децентрализация 

   Администрацията на изпълнителната власт в България се дели на централна и 

териториална. Общият брой на административните структури през 2006 година е 

551. Централната администрация включва администрацията на Министерския съвет 

/МС/, министерствата, изпълнителните агенции, държавните комисии, 

административни структури, създадени с нормативен акт. Общият брой на 

административните структури в централната администрация е 113 /включително 

администрацията на МС/. Структурите на централната администрация включват 

Министерствата, структури към МС, структури към Министри, структури, отчитащи се 

пред Народното събрание. 

 

   Териториалната администрация включва областните и общинските 

администрации и специализирани териториални администрации, създадени като 

юридически лица с нормативен акт. За привеждане в съответствие с европейските 

изисквания на номенклатурата на териториалните единици за статистически цели 

(NUTS), България е разделена на : две неадминистративни териториални единици 

/Северна и Южна България/ на ниво NUTS 1; 6 района за планиране на ниво NUTS 2; 

28 области на ниво NUTS 3. 

 

Фигура 2 

  28 области в България 
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28-те областни администрации подпомагат областните управители при 

осъществяване на тяхната дейност. Областният управител е едноличен орган на 

изпълнителната власт в областта. Той се назначава с решение на МС и е отговорен пред 

него. Областният управител осъществява държавното управление на територията на 

областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и техните 

администрации, както и взаимодействието им с местната власт, осигурявайки 

съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионална 

политика /съгласно Закон за администрацията –чл.29/. Дейността, структурата, 

организацията на работа и съставът на областната администрация се определят с 

устройствен правилник, приет от МС. Една от слабостите на този етап е липсата на 

изградени ефективни механизми за упражняване на координираща роля на областния 

управител по отношение на деконцентрираната администрация /териториалните звена/ 

на централната изпълнителна власт. 

 

 

Фигура 3 

 

264 общини в България 
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264 –те общини в България представляват основните административно-

териториални единици, в които се осъществява местното самоуправление. Те се 

създават от МС по ред, определен в Закона за административно- териториалното 

устройство на Република България /ЗАТУРБ/. Кметствата и районите са съставни 

административно-териториални единици на общините.  

 

Разпределението на отговорности, права и ресурси между централното, 
областното и общинското ниво на управление е свързано с процеса на децентрализация 
и процеса на оптимизиране на административните структури. Негативните последствия 
от липсата на ефективно взаимодействие и връзки между териториалните звена и 
общинските администрации са сериозни. Ефективността от секторните политики на 
общинско, оттам и на национално ниво трябва да се подобри. 

 

Общинската администрация подпомага дейността на общинските съвети и 

кметовете на общини, райони и кметства. Кметът е орган на изпълнителната власт в 

общината. Той ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; организира 

изпълнението на общинския бюджет и на дългосрочните програми; организира 

изпълнението на актовете на общинския съвет и участва на заседанията му с право на 

съвещателен глас; утвърждава устройственият правилник на общинската 

администрация. 

 

4. Дискусионни аспекти на процеса на децентрализация 

           Най –често дефинирането на процеса на децентрализация се основава на  два 

подхода :управленчески-ориентиран подход при реализиране на политика или 

делегиране на права при осъществяване на конкретни услуги/дейнсоти в публично-

обществения сектор. Въпреки близостта си двата подхода са различни по отношение на 

техния обхват и отправни точки,но не и по същността си.  

                     Определянето на дискусионната рамка би трябвало да започне с 

диференцирането на два възможни подхода към децентрализацията в публично-

обществения сектор.  

                Според подхода на публичната администрация /управление/ 

децентрализацията се отнася до разпределянето на компетенции за вземане на 

решения между управленческите нива и участниците/потребители и 

бенефициенти на услуги. В този смисъл, децентрализацията означава две еднакво 

важни промени. Очевидната й същност се отнася до мястото на вземане на решения: 

делегирането на компетенции за вземане на решения на по-ниско ниво на 
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управление /от държавно – на регионално, местно, целева група/. Вторият, много 

по-малко акцентиран компонент на управленческата децентрализация засяга 

участниците /актьорите/ в управлението, т.е. включването на не-административни 

актьори в процеса на вземане на решения, като например включването на 

политически избираеми представители на местното самоуправление или включването 

на структурите на гражданското общество във вземането на решения.  

 

С други думи, децентрализацията, по дефиниция, е споделяне на  

управление/власт – процес на дерегулиране на лостове и механизми на 

управление от страна на държавни институции на автономни актьори. Затова, 

делегирането на вземането на решения на по-ниски нива без включването на не- 

административни участници е просто деконцентрация, която – що се отнася до 

въздействието – засилва властта на централното управление.  

Към този извод можем да прибавим и факта, че от публично административна гледна 

точка основната цел на децентрализацията е да засили отношенията на отчетност 

на местно ниво. Следователно обсега на управленческата децентрализация рядко 

надхвърля силното фокусиране върху публичната администрация и фискалната 

децентрализация.   

           Според подхода, базиран на доставянето на услуги, от гледна точка на 

доставчика на социални или образователни услуги, децентрализацията засяга 

разделението на труда между истинските държавни агенции и доставчиците с 

професионална, организационна и финансова автономия. От гледна точка на 

институциите– въпреки действителните приоритети на персонала на институциите – 

начинът, по който се разпределят различните компетенции за вземане на решения 

между националните, регионалните и местните публично административни агенции не 

е от особено значение. Това, което има значение е степента на автономност при 

вземането на решения. Обсегът на този подход също е различен. Институциите не са 

просто обект на управление и финансиране – тяхната работа зависи в голяма степен от 

всички други ресурси, които консумират /като програми за продължаваща 

квалификация, всякакъв вид професионално поддържащи услуги/, затова от 

институционална гледна точка, степента, в която те контролират доставката на тези 

важни ресурси е също част от сагата “децентрализацията”.    

           В обобщение: от гледна точка на институциите, предоставящи образователни 

или социални услуги децентрализацията трябва да обхваща всички вече споменати 
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под-системи в системната среда. В това отношение самата цел на 

институционалната автономност е да укрепи капацитета и качеството на услугите 

в публично-обществения сектор.  

         Основната причина защо изработването на мерки за децентрализация трябва да се 

опита да интегрира двата подхода е изискването за системна кохезия на публично-

обществения сектор.  

         Що се отнася до обосновката на децентрализацията – т.е. смесицата от причини, 

които поддържат децентрализацията като част от социално отговорна политика в 

публично обществения сектор – то тя може да възникне по много различни начини. 

Понякога децентрализацията е отговор на непосредствена и належаща нужда, 

като делегирането на право на собственост на общините с цел канализиране на 

техните допълнителни финансови ресурси, поради прекомерно натоварване на 

държавния бюджет. В други, макар и редки случаи, децентрализацията се случва 

в следствие на дългосрочно стратегическо планиране. 

               Почти винаги, когато процеса на децентрализация е в отговор на решаването 

на краткосрочен проблем, децентрализацията става много фрагментарен процес, който 

оставя определени елементи от управлението на системата незасегнати. Както ще 

видим по- нататък в анализите, именно такъв е случаят в нашата държавна политика, 

където процесът досега е до голяма степен задвижван от фискалната децентрализация.  

          Обосновката на децентрализацията, т.е. причините, поради които са необходими 

децентрализационни мерки са различни за различните страни. Най-често 

споменаваните причини за децентрализация са: нарастващ размер и сложност на 

системи и услуги в публично-обществения сектор, хетерогенност на клиентите на тези 

услуги- образователни, социални; недостиг на обществени средства, проблеми с потока 

от информация, нуждата от по-добра връзка в междусекторните политики, други 

публични услуги и управление на етническото разнообразие. В България 

децентрализацията е много важна точка от дневния ред на правителството. Не е ясно, 

обаче, дали причината за това е свързана с очакванията на Европейския съюз и други 

международни институции или пък с някакви вътрешни проблеми, на които 

децентрализацията може да даде стратегически отговор.  

 

5. Програмно и нормативно осигуряване на  децентрализацията при 

реализирането на държавна политика  

   През юни 2006 година бе направен опит за програмно осигуряване на  процесите 

– децентрализация, оптимизация, прозрачност на държавната администрация 
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определени със Стратегията за децентрализация 

(http://www.decentralization.government.bg/doc/01strategii_i_programi/Strategy.pdf)Ръково

дството и координацията по изпълнението на Стратегията и Програмата за нейното 

изпълнение 2006-2009 година се осъществява от Съвета за децентрализация на 

държавното управление. Стратегията се финансира от националния бюджет.  

Стратегията за децентрализация съдържа ангажименти за задълбочаване на 
процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, 
подобряване на качеството и услугите и повишаване на стандарта на живот на 
гражданите. 

   Основен проблем пред местните власти и съответно пред общинските 

администрации досега беше несъответствието между правомощията и функциите им и 

недостатъчните ресурси, с които те разполагат. С последните изменения в 

Конституцията на Република България се регламентира нов ред за установяване на 

данъците и таксите и определянето на техния ред , като на общините се възложи 

компетентността да определят размера на местните данъци и местните такси, но и 

продължаването на процеса на прехвърляне на функции от централната към 

общинската администрация, като например деинституционализацията на домовете за 

отглеждане на деца, лишени от родителски грижи, оптимизацията на училищната 

мрежа, социални дейности и услуги в общността и други. 

   Обвързването на процеса на модернизация на държавната администрация с 

процеса на децентрализация поставя под въпрос капацитета, функциите и 

структурата на местната власт.  

Необходимостта от осигуряване на съответствие между националните и местните 

интереси, подобряването на връзките между териториалните звена на централната 

изпълнителна власт и общинските администрации е едно от основните 

предизвикателства пред реформата на административните структури на всички нива. 

 Съгласно Закона за администрацията е създаден публичен Регистър на 

административните структури и на актовете на органите на изпълнителната 

власт, който подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в 

работата на държавната администрация. 

 Въз основа на редица функционални анализи направени през последните години 

и препоръки от европейските институции се наблюдава промяна в стратегическото 

планиране на администрациите. Но по голяма част от общинските администрации не 

разполагат с достатъчно капацитет за изпълнение на техните функции – от процеса на 
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планиране, до процеса на реализиране и управление на политика в публично-

обществения сектор. 

Процесът на децентрализация е обвързан от една страна с необходимостта от 

промяна в законодателството, но от друга с оптимизирането на структурите, 

квалификацията на човешките ресурси и гарантирането на добра координация между 

отделните звена.  

Основните насоки залегнали в програмните документи са свързани 

утвърждаването на принципите на прозрачност, отчетност, информираност и 

публичност като условие за добро управление. 

В тази насока е и разработената Стратегия за прозрачно управление и 

противодействие на корупцията 2006-2008 година и съответно Програма за 

прозрачност в дейността на държавната администрация и на лицата, заемащи висши 

държавни длъжности, разработена през 2006 година. 

Тези стъпки в програмното осигуряване се приемат и оценяват като положителни 

от европейските институции, но най-често формулираният въпрос, който е предмет и 

на представения анализ е доколко капацитета на институциите и на човешките ресурси 

е в основата на децентрализацията и оптимизацията на държавната администрация. 

Дефицитите в определените механизми и нарушените функционални връзки и 

взаимоотношения са водещи.  

Прозрачността и информираността на обществото не преминава в етични или 

имуществени декларации на служителите, а в необходимостта от изясняване на 

механизмите, делегирането на управленчески и политически решения, планиране, 

мониториране, гражданско участие, откритост и информираност за етапи и 

процедури , а не за управленски длъжности. 

В тази връзка разработените програми и стратегии през последните години 

определят водеща роля на гражданското общество и неговите структури като 

участник в процеса на децентрализация и оптимизация на държавната 

администрация по вертикала и хоризонтала. Тази дейност се превърна в 

приоритетна област на редица български неправителствени организации в различни 

сфери и области от публично-обществения сектор – социални дейности, образование, 

интеграция на социално уязвими групи, дискриминация и защита на човешките права, 

антикорупционни практики и други.  
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6. Референтни документи с нормативен, стратегически, планов и друг характер 

Документи Общо предназначение на документа – 
основни цели и задачи 

Национална стратегия за 
регионално развитие 2007-2015 г. 

НСРР е основният документ за определяне 
на дългосрочните цели и приоритети на 
регионалната политика на страната. Формулира 
стратегическите направления и равнища на 
регионалната политика и представлява отправна 
точка за придобиване и разпределение на 
помощта от ЕС при изпълнение на програмите, 
отнасящи се до регионалното 
развитие.Формулира основните принципи на 
интегрираното развитие и необходимостта от 
изработване на Интегрирани планове за градско 
развитие. 

Национална стратегия за 
борба с бедността и социалната 
изолация 

Формулира цели и приоритети, 
ориентирани към: определяне прага на 
бедност;дефиниране на социалната изолация и 
връзките им с начина на живот, възможността за 
достъпа до образование, здравеопазване и 
свободното участие в разнородните човешки 
дейности.Проекти и програми за социална 
интеграция чрез очертаване профила и 
различните ниши на бедност в общините и 
градовете;достъп до заетост и до ресурси, до 
социални  услуги и социална защита  

Национална програма за 
развитие на училищното 
образование и подготовка за 
периода 2006-2015 година 

Формулира приоритети в образователната 
политика, гарантира правото на образование и 
достъп до образователни дейности на всяко 
дете;въвежда принципи на децентрализация в 
управлението на образователните институции, 
поставя акцент върху интеграцията на деца със 
СОП , интеграция на деца от различни етнически 
групи 

Национален интегриран план 
за прилагане на Конвенцията на 
ООН за правата на детето 2006-
2009 

Формулира цели и задачи за прилагане 
Конвенцията на ООН за правата на детето, 
ролята на институциите при реализиране на 
политика за благосъстоянието на децата 

Национална програма за 
закрила на детето 2008 

Приоритети в държавната политика за 
закрила на детето, ролята на местните и НПО за 
изграждане на подкрепяща среда, защитаваща 
интересите на децата 

Национален план за действие 
„Десетилетие на ромското 
включване” 

Набелязва широк кръг от цели, насочени 
към интеграцията на ромското население и 
отнасящи се за сферите на образованието, 
здравеопазването, жилищните условия, 
заетостта, равноправна интеграция на ромските 
деца в училищния живот и в обществото 
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ІI. АНАЛИЗ НА ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИ 
ВЛАСТИ  В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Гражданството е мирна борба чрез публичната сфера,  

която има диалогичен характер. 

Хабермас 

 

1. Партньорството като елемент на децентрализацията, съгласно области на 

интервенция на ОП „Развитие на човешките ресурси”  

Прилагането на принципа на партньорство е основен елемент на всички 

интервенции по линия на Структурните фондове. Регламент № 1081/2006 за ЕСФ (чл.5) 

изисква от всяка страна-членка да насърчава партньорството като основен елемент на 

доброто управление.  

На проектно ниво, Регламентът изисква осигуряването на адекватно участие и 

достъп на социалните партньори и НПО до дейностите, финансирани по линия на ОП 

“РЧР”, както и финансирането на определени дейности за укрепване на капацитета на 

социалните партньори и за осъществяване на съвместни действия на социалните 

партньори за повишаване на адаптивността на работниците и предприятията. 

Основната цел на този принцип е да гарантира в достатъчна степен включването и 

достъпа на социално-икономическите партньори и други заинтересовани страни в 

подготовката, изпълнението, мониторинга и оценката на подкрепата по линия на ЕСФ. 

 
 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  (ОП “РЧР”)  
(2007 – 2013) 

 

 

 

В ОП “РЧР” принципът на партньорството обхваща всички действия и се 

разпростира върху всеки един от етапите на проектния цикъл. В допълнение, 
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принципът на партньорство серазглежда, както на централно, така и на местно ниво. 

Прилагането на принципа води до подобряване на механизмите за обмяна на опит и 

знания между различни заинтересовани страни, укрепва възможностите за по-

креативно решаване на проблемите, позволява по-ефективно управление на действията 

с много измерения (включващи широк набор отзаинтересовани страни или 

перспективи) и много нива на интервенции (национални,регионални и местни) и 

гарантира високата степен на съответствие на избраните действия към реалните нужди. 

(Оперативна програма за развитие на човешките ресурси: 141) 

 

Партньорството е необходимо, за да се постигне: чувство на собственост и 
ангажираност у местните хора, по-добри условия за успеха на европейските 
инициативите  за сближаване, и въздействие върху развитието. 

 
 

Изпълнението на принципа на партньорство на ниво програмиране на ОП “РЧР” е 

гарантирано от следните механизми: 

• Активно включване на социално-икономическите партньори, представителите 

на академичните среди, както и представители на НПО от различни сфери в процеса на 

разработване на ОП “РЧР”; 

• Представители на регионалните власти са консултирани в процеса на 

разработване наприоритетните оси на ОП “РЧР”; 

• При разработването на отделните приоритетни оси на ОП “РЧР” са формирани 3 

работни групи,включващи заинтересовани страни в рамките на отделните приоритетни 

области; 

В периода 10 – 28 юли 2006 г. се проведоха шест публични обсъждания на ОП 

“РЧР” в плановите региони с центрове Пловдив, Видин, Русе, Варна, София и Бургас и 

две специализирани по отношение на ромското и социалното включване. Следвайки 

принципа на широка представителност и партньорство, над 550 представители на 

заинтересовани организации и институции от регионите взеха участие в обсъжданията. 

Изпълнението на принципа на партньорство на ниво оперативната програма се 

гарантира от прилагането на следните механизми: 

• При изпълнението на отделните действия ще бъдат разработени критерии за 

оценка на предложенията, които насърчават прилагането на принципа на партньорство; 

• Социално-икономическите партньори и НПО се посочват като основни 

бенефициенти в редица действия, които се финансират в рамките на оперативната 

програма; 
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• В изпълнение на чл. 5 (3) на Регламент №1081/2006 не по-малко от 1% от 

бюджета на ОП „РЧР” ще бъде насочен към финансиране на съвместни дейности на 

социалните партньори за повишаване адаптивността на работниците и предприятията. 

 

Спазването на принципа на партньорство при мониторинга и оценката на 

оперативната програма се гарантира от прилагането на следните механизми: 

• Принципът на партньорство е обект на мониторинг и оценка, както на ниво 

индивидуален проект, така и на ниво приоритетна ос. Отчитането ще се осъществява 

посредством индикаторите за изпълнение, определени на съответното ниво от 

оперативната програма, за което се осъществява отчитането или оценката на 

въздействието; 

• Представители на социално-икономическите партньори и НПО са включени в 

Комитета за наблюдение на ОП “РЧР”. 

В национален план принципът на партньорство се гарантира от ефективното 

изпълнение на всички по-горе посочени механизми.  

В регионален план и на местно ниво принципът на партньорство се гарантира и от 

изпълнението на действия по насърчаване на общностните инициативи. Тези действия 

представляват нов подход за управление, чрез който се гарантира,че интервенциите по 

линия на оперативната програма съответстват в максимална степен на местните 

потребности и се подкрепят от представители на различните сектори – публичен, 

частен и неправителствен. Същността на действията, насочени към общностите, се 

изразява в прилагането на подход “отдолу – нагоре”, при който те сами идентифицират 

своите приоритети и вземат активно участие във всеки един етап на проектния цикъл. 

 

2. Партньорството и заинтересованите страни 

Налице са няколко  няколко заинтересовани групи, както твърди Р.Уебстър в един 

свой доклад (http://www.hotlinkfiles.com/files/792335_pcdco/azs.pdf) : 

1. Министерствата - това е ключова група, защото носи висшата 

отговорност за  управлението на публичните ресурси. Разбира се, не всички 

министерства споделят  едно и също виждане по проблемите, но Министерският 

съвет има правомощията да  ръководи политиката  на най-високите нива на 

управление в България.  

2. Народните представители и политическите партии. Всяка партия има 

самостоятелна група заинтересовани.  
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3. Областните управители и областните администрации. Те са в центъра на 

протичащия политически дебат за това дали “второто ниво на управление” да се избира 

или назначава. 

4.  Общинските кметове и общинските съвети  

Общинските съвети са онова ниво на управлението, което е най-близо до 

българскитеграждани. Те, заедно с НПО, сдруженията и другите граждански групи са 

най-преки представители на интересите на гражданското общество. Естествено, 

общинските съветници имат политически интереси, но имат и местен мандат да служат 

на общностите, които представляват. 

5.  Неправителствени организации- Разбира се, НПО не представляват една 

единствена заинтересована група. В действителност, те в една или друга степен (според 

членската си маса и своя мандат)представляват различни интереси. От много от тях от 

време на време се изисква да представят експертните си мнения по темите на 

политиката. децентрализацията и развитието на местното самоуправление в България. 

Подкрепяна чрез своите международни донори-партньори, тя управлява широк спектър 

програми за изпълнение на тези цели чрез проучвания, развитие наинституциите, 

застъпничество, обучение и изграждане на мрежи.  

Национално сдружение на общините в България- НСОРБ играе важна роля в дебатите 
на национално ниво за развитието на местното самоуправление и децентрализацията в 
България. Като членска организация, тоизвежда своя мандат от интересите на своите 
членове. Техният интерес е в налагането на идеята за децентрализацията в България и в 
представянето на интересите на местната власт в демократичните реформи. 

 

Каки са задълженията на т.нар. заинтересовани страни?  

• Народното събрание: Да има работещи закони. 

• Политическите партии: Да печелят изборите. 

• НПО и групите от гражданското общество: Да имат по-голямо влияние върху процеса 

на взимане на решения. 

• Министерствата: Да регулират използването на обществени средства; да 

управляват административните структури, за да усвояват фондовете на ЕС. 

• Областните управители и областните администрации: Да станат жизнени 

работещи структури; децентрализация. 

• Министерският съвет: Да ръководи процесите на стратегическо планиране и 

политическа реформа; плавно функционираща публична администрация. 
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• Местната власт: Да участва действително в процеса на формулиране и изпълнение на 

политиката; регионална политика, която ефективно помага за решаването на някои 

местни проблеми. 

• Фирмите: Да има добри възможности за инвестиции и стопански растеж; 

инфраструктурата да помага на фирмите да се конкурират на пазара; 

• Гражданите: Да участват във формулирането на политиката; по-добро качество на 

живота; по-добра околна среда; по-добри и по-достъпни публични услуги.  

По-долу представяме модела на гражданско предприемачество: 

Фигура 1 

Модел на гражданското предприемачество 

 

Source:  James H. Johnson Jr., University of North Carolina at Chapel Hill 

Дефиниция на понятията, свързани с гражданското предприемачество 

 

Културен капитал  граждани с подходящи ценности, нагласи и  вярвания за 

възможностите им в живота в момента и в бъдеще, в местната общност. 

Социален капитал ресурси - лични и институционални - чрез които индивидите 

поддържат социалната си принадлежност и получават емоционална подкрепа, 

материална помощ и услуги, информация и нови социални контакти.   

Политически капитал ангажименти от местната власт за полагане на постоянни 

усилия за подобряване социо-икономическото  благополучие на местните жители и за 

повишаване на конкурентноспособността на местната общност на световния пазар.  

Физически капитал  мрежата от магистрали, железопътни линии, летища и 

телекомуникационни системи (телефон, интернет и т.н.), които предствляват 

инфраструктурата на общността.  
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Финансов капитал  традиционни и нетрадиционни източници на доходи, които 

подпомагат бъдещ икономически растеж и развитие на общността.  

Човешки капитал  личности с образование, обучение и умения за 

междуличностно общуване, необходими за да бъдат конкурентноспособни при 

кандидатстване за работа в глобалната икономика 

 

3. Тенденции за развитие на местни, регионални политики: 

 Според Р. Уебстър регионалната политика е: 

• Партньорство и участие на заинтересованите на всички нива. Това включва НПО 

и социалните и икономическите партньори. 

• Рамка за устойчивото развитие на регионите. 

• Създаване на функциониращо управление на регионално равнище, като един 

парламент със своите комисии и подкомисии и всички взаимоотношения между 

участниците в този процес. 

• Право за разпределяне на собствен бюджет. 

• Средство за съвместното и устойчиво развитие на регионите с партньорство 

между различните нива на управление. 

• Начин за изграждане на просперираща държава със собствени усилия и с 

успешното използване на структурните фондове. 

• Всеобхватна политика, която е насочена както към по-развитите региони, така и 

към регионите в неблагоприятно положение (“региони за въздействие”). 

• Координиране на държавните и местните ресурси за социално-икономическо 

развитие. 

• Приближава гражданите до публичните услуги, увеличава заетостта и 

възможностите за генериране на доходи. 

• По-силно и ефективно средно ниво на управлението. 

• Създаване на ефективни и устойчиви условия за хармонично социално и 

икономическо развитие на регионално ниво чрез участието на гражданското общество. 

• Формиране на “чувство за общност” на регионално ниво. 

• “Партньорството” не се разбира добре, било когато става дума за нивата на 

управлението или от гледна точка на споделените обществено-частни интереси 

• Даване на достатъчно власт на гражданите, за да променят към по-добро 

нещата в своята местна общност. 
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• Липса на статистическа информация, която да помага при регионалното 

планиране.(http://www.hotlinkfiles.com/files/792335_pcdco/azs.pdf) 

 

Българската асоциация на агенциите за регионално развитие (БАРДА) е създадена 
през 1997 година от шест агенции за регионално развитие, за да се служи като форум за 
изграждане на обществено-частни партньорства в България. Всяка от самите 
регионални агенции е заинтересована предимно от въпроси, засягащи нейния 
географски регион; въпреки това, като група всички те са заинтересовани от 
изясняването на регионалната политика, така че да се помогне на други регионални и 
местни партньори да разработват и изпълняват програми за социално-икономическо 
развитие. 

 

• Ролите и отговорностите за регионалната политика трябва да бъдат дефинирани 

по-добре, нужна е по-голяма прозрачност на всички нива на управление. 

• Въпреки че регионите- общините за въздействие са важни, регионалната-

местната  политика трябва да балансира работата в тях с целите за устойчиво развитие 

в регионите с по-голям потенциал за растеж. 

• Регионалните съвети са уредени законодателно, но не съществува механизъм, 

който да гарантира, че техните планове ще имат достатъчна тежест. 

• Ролята на държавата трябва да е да установява национални приоритети и цели, 

след което да остави регионите да решат как биха желали да работят за тяхното 

постигане. 

• Обаче националните приоритети не са ясно дефинирани. 

• Съществуват административните структури, но те не функционират добре. 

• Обществените институции са недостъпни за обществото. 

(http://www.hotlinkfiles.com/files/792335_pcdco/azs.pdf) 

 

4. Съвременни модели и теоретични аспекти на „партньорството” в контекста на 

развитието на гражданското общество 

 
Според Р. Уебстър липсата на яснота и високата степен на несигурност 

пораждат някои партньорства, но главно партньорства, основаващи се на 

виждането за наличие на общ “опонент” .  

Например правителствените и неправителствени организации на местно ниво са 

единодушни, че “всички решения се взимат в центъра” и без да се обръща внимание на 

местните потребности или инициативи. Всички останали отношения, които Уебстър 

анализира са били далеч от чувството за обща цел и партньорство. (Уебстър, Анализ..) 
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           Както може да се отбележи, “партньорството не е достатъчно разбирана 
концепция в България” .  
          Какво се разбира под “партньорство”?  
          Това не трябва да значи да се отказвате от своите мнения или виждания, а 
означава да работите с други интереси, за да набележите и изпълните някаква обща цел. 
Това означава да използвате своя опит, своите аналитични умения и, да, своите 
виждания и мнения, за да помогнете за създаването на възможно най-добрите резултати 
за всички участници.  
          Заради решаващото въздействие, което регионалната политика може да има 
в българското обществено-икономическо развитие, партньорството трябва да 
бъде висш приоритет.  

 

Липсата на яснота създава несигурност и дори скептицизъм за общия процес на 

изработване на политиката. Заинтересованите групи извън София са по-обезсърчени и 

скептични, защото за тях иронията е в това, че регионалната политика и регионалното 

планиране трябва да се контролират от държавата по този начин. Според тях държавата 

трябва да установява правилата, а след това да създава структури и дори стимули за 

регионите да изпълняват политиката. Но дори при установяването на политическите и 

други правила, държавата трябва да се консултира с регионалните и местни 

администрации и с НПО .  Това отново насочва към нуждата от партньорство на 

всички нива и всички етапи от формулирането и изпълнението на регионалната 

политика. Обща критика към сегашния проектозакон за регионалното развитие е, че 

той посочва поименно службите и структурите, но не изяснява адекватно ролите и 

процедурите. 

Разбираемо е, че заинтересованите страни се фокусират върху проблемите на  

процедурата, взимането на решения, правомощията и институционалните структури, 

тъй като всички тези неща се отразяват на тяхната всекидневна работа.  

Проблемът,  е че не съществува общ речник за дискутиране на промените в 

политиката и подобренията в управлението на публичния сектор, независимо от 

политическите дебати. Това, което е нужно, е съгласие по критериите, за да се обсъжда 

колко “добро” или “лошо” е дадено политическо решение. Този въпрос стои по сходен 

начин, както разгледания по-горе въпрос за нуждата от партньорство. 

Онова, по което всички партии трябва да са в състояние да се съгласят е, че 

промените в регионалната политика трябва да доведат до по-ефективно опериране на 

публичния сектор от гледна точка на управлението на ресурсите за регионалното 

развитие. Това като минимум ще даде по-малко политизирана и по-рационална основа 

за анализа и обсъждането на промените в политиката.  
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Според Уебстър, правителството може да подпомогне създаването на прозрачен 

процес с широко участие за формулиране и изпълнение на регионалната политика; това 

само по себе си ще спечели уважението не само на българите, но и на външните 

фактори и ще осигури на всички заинтересовани страни възможност честно и 

позитивно да влияят върху използването на всички средства – предприсъединителни, 

оперативни  и други програми за финансиране.  

 

Модел на Форсайт прогнозиране на общностно развитие 

Стъпка 1: Размисъл за миналото  

Анализ на пътя, който е изминала общността: 

1. Гледайки назад, какви променили са настъпили в общността ви през последното 

десетилетие?  

2. Предвидихте ли промените или бяхте принудени да им реагирате?  

3. Как реагирахте на промените?  

4. Връщайки се в миналото, кой беше ангажиран в решението за начина, по който 

действително реагирахте? 

5. Какво влияние оказаха тези промени върху настоящата позиция на общността ви, 

т.е. добри или лоши/полезни или вредни бяха те за общността ви?  

Стъпка 2: Размисъл за настоящето  

Анализ на конкурентноспособността на общността в момента. Анализ на силните 

страни, слабите места, възможностите и заплахите (SWOT анализ). 

A. Силни страни 

B. Слаби страни 

C. Възможности 

D. Заплахи 

Стъпка 3: Размисъл за механизми за бъдеща промяна  

Анализ на силите/влиянията и тенденциите, които има вероятност да повлияят на 

обществото ви в бъдеще. 

A. Демографски 

B. Социални 

C. Политически 

D Технологични 

E. Eкологични 

F. Начин на живот 

G. Други(?) 
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Стъпка 4: Разработване на сценарии за бъдещето на общността: 

A. Значимост на вашата общност през 2010г.  

B. Основни резултати, допринасящи за конкурентната позиция на общността ви на 

местните, регионалните, националните и международните пазар.  

C. Нови или повишени компетенции, позволяващи на общността ви да постигне 

тези резултати.  

D. Инвестиции за постигането на тези резултати - кой какво има нужда прави?  

Стъпка 5: План за действие: 

A. Конкурентно ре-позициониране 

B. Определяна на целите 

C. Сравнителни критерии 

D. Количествени индикатори за успех 

 

Модел за Форсайт прогнозиране в общности 

СТЪПКА 1 

  

Размисъл за миналото - Анализ на това, от къде идва 

общността. 

СТЪПКА 2 Размисъл за настоящето - Анализ на 

конкурентноспособността на общността в момента. 

Анализ на силните страни, слабите места, възможностите 

и заплахите (SWOT анализ). 

СТЪПКА 3 Размисъл за механизми за бъдеща промяна - Анализ на 

силите/влиянията и тенденциите, които има вероятност да 

повлияят на обществото ви в бъдеще. 

СТЪПКА 4 Разработване на сценарии за бъдещето на общността.   

СТЪПКА 5 Разработване на сравнителни критерии за оценка на 

постиженията.   

Source:  James H. Johnson Jr., University of North Carolina at Chapel Hill 

 

5. Партньорството- « НПО - местна власт» : три изследвания 

A. Първо изследване – „Социологическо изследване сред участниците в 

Националната среща на организациите с идеална цел (1998) ”Възроденото 

гражданско участие” на Фондация Форум за устойчиво развитие. (Социологическо 

изследване, 1998:137-167).  
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         Таблица 1 

Изследвани лица според мненията им за влиянията (в %) 

ВЪРХУ НПО СЕКТОРА 
КАТО ЦЯЛО НА: 

 
ВЛИЯНИЯ 
� � 

НА НПО-
СЕКТОРА КАТО ЦЯЛО 
ВЪРХУ: 

Стим
ули-ращо 

Неу
трално 

З
аторм
о-
зяващ
о 

ранг �ранг З
начит
елно 

Д
оня-
къде 

Н
езнач
и-
телно 

74,5 18,1 7,4 1 А. Международните 
неправителствени организации 2 

31,9 42,6 25,5 

42,6 46,6 10,8 2Б. Частните медии 4 17,2 56,9 26,9 
36,8 48,0 15,2 3В. Общественото мнение 1 27,0 53,4 19,6 
32,8 49,5 17,6 4 Г. Местната власт 3 23,0 51,5 25,5 
30,4 42,6 27,0 5 Д. Държавните медии 5 15,7 52,0 32,4 
42,0 38,2 37,7 6 Е. Политическия живот 6 

в страната 
19,1 45,1 35,8 

14,2 26,5 59,3 7 Ж. Законовата и правна 
среда 8 

21,6 36,3 42,2 

11,3 20,1 68,6 8 З. Икономическата ситуация 
7 

23,5 35,3 41,2 

4,9 18,6 76,5 9 И. Данъчната уредба 9 12,3 32,4 55,4 
 
 
Анкетирани бяха 221 представители на 205 организации и бяха получени 

резултати, имащи отношение към разглежданите тук проблеми. Според тяхното 

стимулиращо или затормозяващо влияние (коефициентът на рангова корелация е голям 

- r = 0,896) бяха ранжирани факторите, влияещи върху Третия сектор. Като най-

затормозяващо от участниците в Националната среща на НПО се оценява влиянието на 

данъчната уредба /76,5%/, следвано от икономическата ситуация /67%/ и законовата и 

правната среда /59%/. Тези три фактора явно се отнасят от анкетираните към пречките 

за развитието на Третия сектор като цяло. По този начин емпирично се потвърждава 

направената по-горе оценка за затормозяващото влияние на въпросните фактори върху 

Третия сектор.  

Важно е да се подчертае, че осъзнаването на въпросните влияния като 

затормозяващи за Третия сектор по-късно бе мобилизирано за промяна на статуквото 

/проучването бе преди приемане на новия Закон за НПО/. В този смисъл интересно би 

било да се прави редовен мониторинг на средата относно влиянието и за развитието на 

НПО-сектора. 

Ролята на политическия живот в страната, както и на държавните медии в същото 

изследване е оценена противоречиво - макар и не с такъв дисбалансиращ ефект, както 

гореизброените фактори.  
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         Графика 1 

Влияние върху НПО сектора 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Частни медии

Междунар. НПО

Икон. ситуация

Полит. живот

Закони и право

Общ. мнение

Местна власт

стимулиращо неутрално затормозяващо

 

 

38% срещу 24% е съотношението затормозяващо - стимулиращо за "политическия 

живот в страната", докато за “държавните медии” съотношението е 27% срещу 30%. 

Съвсем определено резултатите са в полза на следната интерпретация: силна държава в 

политиката и в държавните медии, за сметка на общественото, гражданското начало и в 

двете.  

По-категорични са позитивните оценки за влиянието на местната власт /4 място/, 

общественото мнение /3 място/ и частните медии /2 място/. Можем да ги 

категоризираме към стимулиращите фактори за Третия сектор, доколкото при тях по-

категорично преобладават оценките "стимулиращо", за сметка на "затормозяващо" 

влияние. Окуражаващо е в този смисъл топлото отношение между НПО сектора и тях. 

То показва, че, макар и трудно, гражданското общество намира своите естествени 

"коалиционни партньори". 

Безспорният фаворит /1 място/ при стимулите за развитие на Третия сектор са 

международните неправителствени организации.  

74,5% от анкетираните оценяват като стимулиращо влиянието им. Тук е и 

разковничето за предпочитанието, свързано с партньорства с "чужди НПО". Явна е 

тенденцията на международните НПО да се гледа като на "дядо Иван" ("чичо Сам"), 

който ще освободи Третия сектор и от данъчното бреме, и от несгодите на 

икономическата ситуация... 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Проект „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за 
реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на 

управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” 

38 

Тези очаквания явно почиват на досегашното битие на Третия сектор у нас. Той 

беше създаден с помощи от чужбина - не само морални, а и материални. Според 

изявления на участници в кръглата маса по време на националната среща – 89% от 

средствата за НПО идват от чужбина, 1% от държавата и 10% са собствени средства. 

Ролята на държавата, частния сектор и на собствените ресурси в изграждането му, дори 

да съществува, е под повърхността - в дебрите на т.нар. сива икономика. 

Легализирането на "вътрешнополитическите" и "вътрешноикономическите" отношения 

на Третия сектор ще допринесе не само за разрушаването на мита за "дядо Иван / чичо 

Сам", но и за действителното освобождаване на Третия сектор от неговите 

икономически и политически слабости(Социологическо изследване, 1998:160). 

Еманципацията на съзнанието на НПО-дейците от идеологемата за "чуждите НПО като 

най-голям благодетел" обаче ще е възможно само ако държавата се оттегли от 

опекунството си над гражданската сфера. Колкото и да са окуражителни реформите, 

държавата все още продължава да бъде големият собственик в икономически и в 

обществен смисъл.  

Погледната от друга страна, същата таблица ни дава нов ракурс към 

взаимоотношенията Трети сектор-общество. На анкетираните бе предложено да 

ранжират възможностите на НПО-сектора за влияние върху гореизброените фактори. 

Най-интересното в резултата е не просто потвърждението на синдрома "дядо Иван" - 

като най-значителна /32%/ се оценява възможността за влияние върху международните 

НПО! Най-интересно е, че общо цялата скала на отговорите за влиянието е изтеглена 

към "донякъде" и "незначително". Единствените изключения са влиянията върху 

общественото мнение и върху международните НПО, където съотношенията 

"значително"-"незначително" са съответно 27% към 20%/за обществено мнение/ и 32% 

към 25.5% за /за международните НПО/ (Социологическо изследване, 1998:160). 

        

Влияние на НПО сектора върху :                            Графика  2 
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Секторът като цяло се самооценява като безсилен. Тук е може би мястото да 

припомним афоризма на Ст. Лец, че собственото безсилие е толкова опасно, колкото и 

чуждото насилие. Подобна самооценка блокира възможностите за влияние върху 

факторите, оценени като затормозяващи. Показателно е, че само 12% смятат, че 

възможностите за влияние върху данъчната сфера са значителни.  Мнозинството  от 

55% е на мнение, че тези възможности са незначителни. Логично е да се предполага в 

такъв случай използване на "техниката на страничната атака". Осъзнавайки 

собственото си безсилие при директно атакуване на затормозяващите фактори, Третият 

сектор може да приложи въпросната техника с помощта на международните НПО и 

общественото мнение. Тези негови естествени съюзници, върху които той може да 

влияе /или поне смята, че може да влияе/, са способни да атакуват по-успешно, 

отколкото той самия, препятствията пред собственото му развитие. 

Основните изводи от изследването сред участниците в Националната среща са: 

• Най-затормозяващи за развитието на сектора са данъчната уредба, 

икономическата ситуация, законовата и правната среда. 

• Противоречив ефект, макар и не толкова силно изразен като затормозяващ по 

отношение на НПО-сектора, имат политическата среда и държавните медии. 

• Безспорен фаворит сред стимулите за развитие на Третия сектор са 

международните неправителствени организации. Налице е синдром "дядо Иван"-"чичо 

Сам" по отношение на чуждите НПО.  

• Секторът като цяло се самооценява като безсилен.  

• "Техниката на страничната атака" чрез общественото мнение и международните 

НПО би могла да бъде успешна стратегия за самозащита и развитие на Третия сектор 

(Социологическо изследване, 1998:162). 

 

 Б. Второ изследване - „ Българският неправителствен сектор в контекста на 

развитие” на Фондация „ Работилница за граждански инициативи” ( ФРГИ).  

В него се цитира изследване на МБМД от 2002 г. което установява, че нивото на 

взаимодействие между НПО и институциите на местно (областно и общинско) равнище 

нараства. Особено изразено е то на ниво област – ако през 1999 г. само 10% от 

запитаните заявяват, че участват във вземането на решения, а 33% заявяват, че 

поддържат добри контакти, то през 2002 г. съответните проценти вече са 17% и 45%.  

Авторите коментират, че това вероятно се дължи и на факта, че са с 

наближаването на присъединяването към ЕС все по-активни стават процесите на 
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планиране на областно равнище. На общинско ниво това нарастване не е толкова 

забележително (2-3 пункта), но все пак е обнадеждаващо. Ниското и намаляващо 

равнище на удовлетворение от взаимодействията обаче е подобно на това от 

партнирането с централната власт. Някои анализатори свързват този факт не само с 

действителното качество на взаимодействията, но също и с по-добрата осведоменост на 

НПО, които имат вече по-високи изисквания към резултатите от партньорствата с 

местните институции ( Българският.., 2003:59). 

Участниците в това изследване са съгласни, че партньорствата на местно ниво са 

по-лесни от тези на централно равнище – в повечето случаи поради неформалните 

отношения, видимостта и доверието, които съществуват във всяко населено място. 

Обхватът обаче на тези партньорства продължава да се ограничава с размяната на част 

от излишните общински помещения срещу част от опита или други услуги на НПО. 

Тези партньорства не са институционализирани – не само като конкретни 

организационни механизми, но и като съществуващи нагласи и култура за изграждане 

на капацитет. Това води до липса на приемственост във взаимодействията и почти 

навсякъде след четири години НПО трябва да започват процеса отначало с новата 

администрация. 

Въпреки това през последните две-три години НПО отчитат положителен ефект от 

сътрудничеството си с местните институции. Изглежда местната власт все повече 

признава ролята на НПО и проявява воля да ги включва в различни дейности – 

информационни срещи, съвместни проекти и предлагане на материална подкрепа за 

някои проекти на НПО. Тя възприема НПО като организации, които са по-близо до 

местните хора и техните проблеми, по-гъвкави в реакциите си на тези проблеми и по-

добре осведомени за възможните начини за тяхното решаване. Общата територия като 

че ли също улеснява процеса на намиране на общи интереси. 

В същото време НПО отчитат много трудности при създаването на партньорства с 

местните институции на общинско равнище. Най-често споменавани пречки са 

незнанието, липсата на разбиране и доверие между местните заинтересовани страни( 

Българският.., 2003:60). 

Любопитно е, че същата причина се изтъква и в положителен смисъл – да 

подчертае защо партньорствата на местно равнище са по- лесно осъществими, 

отколкото тези на централно равнище. Този факт показва още веднъж значението на 

доверието в местните отношения, което често е решаващо за изхода на всяко усилие за 

създаване на партньорство. Доверието обаче не може изцяло да компенсира липсата на 

институционализация. НПО смятат, че не винаги е ясно кой и защо влиза в тези 
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партньорства. Това важи особено за малките НПО и неформалните групи, които често 

не са включени. Освен това местната власт е много селективна по отношение на 

типовете НПО, с които партнира. Тя е много по-заинтересована от взаимодействие с 

предоставящите социални услуги, докато не-социалните проекти не получават 

достатъчно внимание. 

В много случаи НПО смятат, че местните институции се страхуват от влиянието, 

което тези НПО могат да имат върху бенефициентите и общественото мнение. Особено 

ревниви са общинските съвети, тъй като смятат, че представляват гражданите, защото 

са законно избрани, докато НПО трябва да доказват своята представителност и 

легитимност по някакъв друг начин. 

Финансирането и тук е болна тема. При непрекъснатото увеличаване на 

ресурсите, които ще се оставят на преценката на местната власт, НПО се страхуват (и 

някои вече са били свидетели на това), че процесът няма да бъде прозрачен и няма да се 

основава на ясни критерии и стандарти. Редица анкетирани съобщават, че местните 

институции предпочитат да създават свои НПО-марионетки, а не да работят с тези, 

които имат в някои случаи повече от десет години опит. Така секторът на НПО-

сурогатите измества истинския неправителствен сектор. 

От друга страна, местната власт набляга на необходимостта да получава повече 

информация от НПО за действията им и да има улеснен контакт с тях. Местните 

служители също така се затрудняват да определят кое НПО къде и кога трябва да 

участва поради разнообразието от проекти, понякога в отдалечени и несвързани 

области, усложняващи определянето на реалната експертиза. 

Съществуват и мощни външни фактори, които оказват влияние върху 

местните партньорства. Това са икономическото положение, равнището на 

децентрализация и слабото партньорство между самите местни институции. 

България като цяло е страна с нисък социален капитал и общото желание за 

взаимодействие и сътрудничество е много слабо. Трябва да признаем, че това 

положение няма скоро да се подобри. 

Изследването генерира идеи за възможни действия, които да допринесат за 

подобряване взаимодействието между НПО и местните институции: 

•   Да се опознаят по-добре и да повишат доверието помежду си; 

• Да използват възможностите, предоставени от процеса на децентрализация както 

за НПО, така и за местните институции; 
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• Да се повиши равнището на солидарност и взаимодействие между НПО на 

местно равнище; 

• Да се лансират визии за местно развитие, които да не се изчерпват само с пряка 

помощ и брошури – единственият начин, по който местните институции са 

процедирали досега; 

• Да се окаже натиск върху общините да институционализират работата си с НПО 

(Българският неправителствен сектор в контекста на развитие, 2003:60). 

В. Трето изследване – „Проучване на общинските практики за партньорство и 

финансиране на НПО” на Българския център за нестопанско право (БЦНП) 

(http://www.bcnl.org/social/doc.php?DID=39) 

 В изследването на БЦНП от 2005г. формите на партньорство са обособени в 

няколко примерни раздела, които не претендират за изчерпателност. Включените в 

изследването добри практики са от няколко общини в България. 

І. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА КЪМ НПО (според изследването на БЦНП) 

ВАРНА. В Община Варна НПО се финансират чрез т.нар. Социална програма 

след решение на Общинския съвет за приемане на годишния бюджет (заложената сума 

за финансиране по програмата се предвижда в годишния бюджет). Финансирането 

става по две основни линии:  

• чрез целево финансиране на НПО по подадени от самите НПО 

предложения /проекти/ и  

• чрез организиране на т.нар. тематични конкурси.  

  При обсъждането на приоритетните области и бюджета на Социалната програма 

предложения, могат да правят НПО от община Варна, както и други представители на 

общинските органи и администрация. Предложенията на НПО се подават в следния 

вид:  

 - Молба да бъдат включени в Програмата;  

 - Подробно описание на дейността/проекта;  

 -   Подробна план-сметка/ бюджет - разбивка по пера.  

 Предложенията се гледат и одобряват от комисия с представители от 

различните дирекции, която се назначава от кмета на общината. При разглеждането 

на предложенията Комисията отчита приоритетите на общината за съответната година 

и финансовите й възможности.  

С общо решение на  Комисията се залага предложената от организацията сума, 

или определена от комисията по-малка сума. Възможно е предложението на НПО да се 
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предвиди да бъде финансирано през следващата година. Социалната програма се 

разглежда и от постоянните комисии “Социални дейности” и “Финанси и бюджет” към 

Общински съвет-Варна.  

 След одобрението на Социалната програма от Общинския съвет изпълнението на 

всяка дейност започва със сключване на Договор между общината и съответното НПО-

изпълнител. Условията, срока и отчетността са залегнали в договора. Преди стартиране 

на проекта се отпуска аванс. След изпълнение на проекта и представяне на 

необходимите финансови документи се превежда и остатъка от сумата.

 Необходимите документи за отчет са:  

 - Приемо-предавателен протокол подписан от МОЛ по Програмата - съответно 

Директора на Дирекция “Здравно и социално развитие” -Община Варна и председателя 

на НПО-то за приемане на възложената с договор работа.  

 - Подробен отчет за изпълнение на дейността/проекта - какво е направено в 

рамките на дейността/ проекта и как ще се осигури устойчивост на резултатите от 

НПО-то-изпълнител.  

- Финансов отчет от НПО-то-изпълнител;  

- Копия на всички финансови документи - фактури, договори и т.н.  

 След оглед на документите и съответно проверка на изпълнение на дейността се 

превежда и остатъкът от предвиденото финансиране.  

 Периодично се представят отчети за изпълнение на Програмата пред Общински 

съвет Варна, Обществените съвети с участието на неправителствени организации към 

Община Варна и за медиите.  

 Пример за такова целево финансиране за дейност, залегнала в Програмата по 
предложение на НПО е одобреният проект на Фондация “ Съпричастие” за 
изграждане на Маршрутната служба за хора с функционални увреждания. 
Фондацията осигури по проект два леки автомобила, подбра и квалифицира два екипа 
от шофьори и социални работници за обслужване на деца и възрастни с увреждания, 
създаде диспечерска служба и назначи там диспечер с увредено зрение. По този начин 
са разкрити 5 работни места, 1 от които за човек с увреждане. След приключване на 
проектните дейности Маршрутната служба продължи да превозва граждани на 
Варна с финансовата подкрепа на Общината. Фондацията осигури офис за управление 
на дейността и диспечерска служба за връзка с клиентите, стационарни и мобилни 
телефони на членовете на екипа, автомобилите и техния паркинг и охрана, а 
Общината плаща възнагражденията на екипите и разходите за гориво и 
консумативи. И така благодарение на тази съвместна дейност броят на 
обслужваните лица в момента достигна 250 души на месец. 
 Другата възможност за финансиране в рамките на програмата е чрез договаряне 

след проведен конкурс, обявен по определена тема и със съответен срок за изпълнение 

на одобрените проекти (Проучване на  общинските.., 2005). 
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ІІ. СЪВМЕСТНИ /ПАРТНЬОРСКИ/ ПРОЕКТИ, СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 

ПАРТНЬОРСТВО, ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА И 

НПО (според изследването на БЦНП) 

 ВАРНА. През 2003 година - Международната година на хората с 

увреждания, за пръв път е изготвена Социална програма за инициативи на 

неправителствените организации и общинските структури. 

 През 2004г Социалната програма обхваща четири приоритетни области: 

закрила на децата; интеграция на хората с увреждания; превенция на наркомании и 

грижа за хората от третата възраст, с общо 122 дейности, тематично ориентирани в 

осем направления: 

- “Насърчаване и развитие на услугите за деца и промяна на модела за грижа”;  

 - “Образование”; 

- “Трудова реализация”; 

- “Здравеопазване и социални дейности”; 

- “Превенция на наркоманиите”; 

- “Достъпна архитектурна  и др. 

 В Община Варна е създаден Обществен съвет по рехабилитация и социална 

интеграция на хората с увреждания още през 1998 година. В началото участваха 7 

неправителствени организации на и за хора с увреждания: През 2004 година членовете 

на Обществения съвет са 35. Почетен председател на съвета е Кмета на Общината. 

Председателството се състои от Председател - Директорът на Дирекция "Здравно и 

социално развитие" в общинската администрация, Заместник-Председател - Началник 

отдел "Социални дейности" в същата дирекция, Съпредседател от страна на хората с 

увреждания и Координатор също от организациите за хората с увреждания.  

 Общественият съвет има говорител - журналист с дългогодишна практика и 

председател на една от водещите неправителствени организации за хора с увреждания. 

В Обществения съвет функционират 5 експертни комисии; Образование и обучение; 

Tрудова заетост и професионална реализация; Достъпна архитектурна Среда; Социална 

защита и здраве; Култура.  

 Всяка от експертните комисии включва организации, които работят в 

съответната сфера и представители на общинската администрация. Общественият съвет 

е приел Правилник за дейността си, в който са включени основните дейности и 

функции на съвета, реда на провеждане на заседания и взимане на решения.  

 Особено работеща е практиката начело на обществените съвети в община Варна 

да се поставят специалисти от общинската администрация, с което се постига живата 
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връзка между гражданите и администрацията и се гарантира съпричастност на местната 

администрацията към проблемите на общността.  

 

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО НЕДВИЖИМО 

ИМУЩЕСТВО ( според изследването на БЦНП) 

  ВАРНА. Няколко организации, членове на Обществения съвет по 

рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания ползват сграден фонд - 

собственост на общината, в който развиват различни социални дейности Такива 

организации са: Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения - Семеен 

център "Чайка"; Дружество на инвалидите - Център за консултации и услуги; 

Асоциация на родителите на деца с увреждания – Дневен център за родители и деца; 

Фондация "Интеграция и духовно развитие" - Център за здравни и социални услуги; 

Център за независим живот – Европейски културно-информационен център "Визия"; 

Дружество на военноинвалидите - Клуб за социални контакти.  

 Навсякъде общините са предоставили срещу минимален общински наем 

(например 15-20 лева месечно) на НПО ползването на общински имоти, а в някои 

случаи е учредено безвъзмездно ползване на общински имоти в полза на НПО 

(Проучване на  общинските.., 2005). 

 

ІV. СЪЗДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПАРТНЬОРСТВО 

МЕЖДУ МЕСТНА ВЛАСТ И НПО 

 ВАРНА. Във Варна е сключено Споразумение за работата на общината и 

НПО в областта на екологията и по-специално за защитата на природата. 

Българското дружество за защита на птиците обсъжда възможността за отделно 

рамково споразумение за съвместна работа в сферата на опазването на защитените 

територии в обхвата на Община Варна. Друг важен документ е Социалната 

програма на Община Варна, която съдържа философията на общинската социална 

политика, както и конкретните направления и дейности. 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ 

Обществените фондове представляват нестопански организации, регистрирани в 

обществена полза, които работят за мобилизиране на съществуващи местни ресурси и 

за разрешаване на идентифицирани от местната общност проблеми. При всички 

обществени фондове самата община или кмет, председател на общината, секретар на 
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общината, общински съветници или представители на местната администрация са 

привлечени като членове в органите на управление или в допълнителни органи. 

ЧЕПЕЛАРЕ. Общинските съветници в Чепеларе, които са 13 на брой 

извършват ежемесечно дарение по ведомост на обществения фонд в размер на по 60 

лева от тяхното възнаграждение като общински съветници. 11 от общинските 

съветници даряват нецелево, т.е. без да уточняват целта за която искат да се разходват 

средствата, като единственото условие е сумите да не бъдат ползвани за покриване на 

оперативни разходи на фонда.  

Изграждане на спортна площадка. При този проект на фонда, общината е 
предоставила за 10 годишно безвъзмездно ползване на фонда терен, върху който ще се 
изгради футболно игрище. То ще може да се ползва както за спортни мероприятия на 
общината, така и за даване под наем на футболни отбори срещу заплащане, което ще 
носи приходи на фонда. Така общината създава благоприятни условия на фонда за 
генериране на средства от стопанска дейност. Освен това, общината ще предостави още 
един терен за безвъзмездно ползване от фонда, където ще се построи фитнес зала, 
стопанисвана от фонда, която също ще представлява източник на средства. 

СТАРА ЗАГОРА. Местният обществен дарителски фонд и общината са 

сключили споразумение за партньорство, по силата на което общината се задължава да 

осигури средства по проект за създаване на условия, подходящи за съвременно 

компютърно обучение. Тези средства са в размер на 30 хиляди лева и са преведени не 

на фонда а пряко на доставчика на компютърната техника, като представители на 

общината са участвали в комисията, избрала фирмата - доставчик. Със споразумението, 

общината се е задължила още да предоставя актуална информация за наличните 

потребности от компютърно обучение в училищата и да се грижи за отчетността и 

контрола върху получените ДМА. Фондът е набрал средства за изграждане на детска 

площадка и закупуване на модерно съоръжение за детски игри, а общината е осигурила 

място за изграждането на новата детска площадка. Има подписана харта за 

партньорство между общината и НПО (Проучване на  общинските.., 2005). 

 

VІ. ДРУГИ ПРАКТИКИ ( според изследването на БЦНП) 

 ВАРНА. В община Варна Общественият съвет на хората с увреждания има свой 

представител в Експертния съвет по Закона за устройство на територията. Той ще следи 

за спазването на Наредбата за общодостъпност, както и за прилагането на 

съвременните стандарти за достъпна архитектурна среда. 

Със заповед на Кмета на Община Варна от 6 октомври 2004 година в изпълнение 

на Социалната програма е назначен Омбудсман /обществен защитник/ на хората с 

увреждания в Община Варна. Това е експерт от общинската администрация, 
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специалист с увредено зрение, но с 4 магистърски степени - икономика, социология, 

право и социален мениджмънт. Този обществен ангажимент се оказа изключително 

необходим и полезен за хората с увреждания и защитата на техните права.  

 

6. Образованието – стратегии, приоритети и програми  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ВЪНШНАТА СРЕДА ВЪВ ВРЪЗКА С 
ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕС: 
- нарастват изискванията към образованието; 
- повишава се необходимостта от гражданско участие; 
- повишават се възможностите за участие в европейски програми; 
- разширяват се възможностите за партньорство с образователни институции от ЕС 
- разширяват се възможностите за партньорство и работа в мрежа 
- разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (Оперативна 
програма “Човешки ресурси”, Оперативна програма „Регионално развитие”) 
            А. Национална програма за реформи (2007–2009 г.)  

 Изграждането и развитието на човешкия капитал е невъзможно без прилагането 

на съвременни политики в областта на образованието и обучението през целия живот. 

Ето защо според Националната програма за реформи (2007–2009 г.) образованието и 

обучението могат и трябва да подкрепят прехода към икономика, основана на знанието 

(http://www.eufunds.bg/docs/NPR.pdf).  

Въпреки тенденцията към нарастване на инвестициите в човешки капитал в България, 
те все още изостават с около един процентен пункт спрямо ЕС-25, където този 
показател е 5.22% от БВП. 
Образователното равнище на населението в България е сходно на това в ЕС-25. 
Въпреки това, по отношение дела на дипломиращите се висшисти с магистърска или 
докторска степен в областта на техническите и приложни науки, България изостава в 
сравнение с ЕС-25. 
  

Изключително важен проблем за българската образователна система е спадът в 

качеството и ефективността на образователните услуги. Въпреки че по данни от 

международни изследвания (TIMSS) за последните 10 години реалните разходи за 

обучение на един ученик са се повишили с над 40 %, традиционно високото ниво на 

качеството на образованието в България рязко спада. От водеща сред общо 50-те 

държави, наблюдавани от изследването – през 1995 г. на девето място по математика и 

на пето по природни науки, през 2003 г. България слиза на 25-о и 24-то място съответно 

в двете области.  

 Потенциален проблем представлява и ранното отпадане на деца от училище 

(около 2.5% в началния и 3% в прогимназиалния етап) и нежеланието на 20% от хората 

с основно и средно образование на възраст 18 – 24 г. да продължат обучението си, 
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което от своя страна предопределя необходимостта от мерки за повторното 

интегриране на тези хора в образователната система и за включването им в различни 

квалификационни курсове, които ще повишат качеството на тяхната заетост и 

възможностите им за трудова реализация. 

 Съществен проблем пред развитието на човешкия капитал в страната ни е 

недостатъчно развитата система за учене през целия живот, в резултат на което през 

2005 г. делът на българските граждани на възраст от 25 до 64 г., участвали в 

образование или обучение (учене през целия живот), е близо десет пъти по-нисък от 

този на ЕС-25. По-малко от 10% от хората с достъп до Интернет са заявили, че 

използват Мрежата, за да повишат своята квалификация или да се преквалифицират. 

(Национална програма за реформи (2007–2009 г.) 

 За преодоляване на идентифицираните проблеми в българското 

образование, според Националнато програма за реформи (2007–2009 г.), усилията 

на българското правителството се фокусират в три насоки: 

• Намаляване на отпадането от училище и интегриране на рано напусналите 

системата на образованието; 

• Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението чрез 

реформиране на образователната система в съответствие с потребностите на 

пазара на труда; 

• Развитие на формите на учене през целия живот 

(http://www.eufunds.bg/docs/NPR.pdf). 

По-долу ще се спрем само на първите две насоки. 

 

 Намаляване на отпадането от училище и интегриране на рано напусналите 

системата на образованието 

 Разработен е широк спектър от мерки за задържане на децата в училище в 

рамките на Националната програма за развитие на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.), Стратегията за образователна 

интеграция на децата от етническите малцинства и Националния план за интегриране 

на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. 

 Целта е подобряване качеството на образование, улесняване достъпа до 

образование и предоставяне на материални и социални стимули за посещаване на 

училище. 
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 Приетите промени в структурата на училищното образование предвиждат 

възможности за онези, които не се справят добре в учебния процес и/или не желаят да 

продължават образованието си да придобият първа степен на професионална 

квалификация още в рамките на задължителното образование и да излязат на пазара на 

труда с професия. На застрашените от отпадане деца ще се предоставят услуги по 

информиране и професионално ориентиране. 

Едновременно с мерките за задържане на младежите в училище ще се разработят и 

мерки за реинтегриране на вече отпаднали от училище деца, а именно 

(http://www.eufunds.bg/docs/NPR.pdf): 

• Разработване на програма за превенция на отпадането от училище в 

задължителна училищна възраст; 

• Адаптиране на учебните програми; 

• Организиране на алтернативни форми на обучение; 

• Стартиране на пилотни училища „Втори шанс”; 

• Разработване на специализирани модули за социализиране  на деца и ученици, 

чиито майчин език не е българският. 

 

Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението 

 Реформите на образователната система се провежда в рамките на Националната 

програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и 

подготовка (2006-2015 г.) и Националната стратегия за въвеждане на информационно-

комуникационните технологии (ИКТ) в българските училища и подготвящата се 

стратегия за развитие на висшето образование.  

 Реформата в средното образование, насочена към повишаване на неговото 

качество, налага съществени промени в модела на финансиране и управление. Тя се 

осъществява в следните основни направления: 

� децентрализация на системата на училищното и предучилищното образование 

до най-ниско ниво, при което функциите на Министерството на образованието и 

науката ще се променят от административно- разпоредителни към контролно-

регулативни;  

� функциите по назначаване и освобождаване на директори, откриване и 

закриване на училища ще се концентрират в общините, докато управлението на 

персонала и на финансовите ресурси в рамките на учебното заведение ще бъде в 

правомощията на директорите; 
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� въвеждане на единен стандарт за финансиране обучението на един ученик/дете, 

който следва да доведе до повишаване ефективността на разходите за 

образование, оптимизиране на училищната мрежа и създаване на стимули за 

преследване на високи резултати от учебните заведения; 

� изграждане на модерна, ефективна и обективна външна система за контрол и 

оценка на качеството, включваща задължително оценяване на знанията и 

уменията на учениците в края на всеки образователен етап чрез национални 

стандартизирани изпити.  

� промяна на образователната структура в средното училище, осигуряваща 

равен достъп до образование и усвояване на ключови знания и умения за подобряване 

способността за заетост чрез прилагането на следните по-важни мерки: въвеждане на 

чуждоезиково и компютърно обучение и/или професионална подготовка за всички 

ученици в рамките на VІІІ клас;  въвеждане на зрелостни изпити за придобиване на 

средно образование след ХІІ клас; разработване на нов учебен план с оглед 

ориентиране на училищното образование към провокиране на мисленето и 

самостоятелността; анализ и оптимизиране на държавните образователни изисквания за 

учебното съдържание и на учебните програми с цел придобиване на  ключови 

компетентности, необходими за успешната реализация на индивида на пазара на труда; 

инвестиции и субсидирана помощ за повишаване на квалификацията и подготвеността 

на учителите да използват новите ИКТ в процеса на обучение; осъвременяване на 

материално-техническата база за по-широкото използване на компютри и Интернет в 

образователния процес и изграждане на национален образователен портал; 

разработване на модел за кариерно развитие на учителите и обвързването му със 

система за диференцирано заплащане на труда им; разработването на програма за 

развитие на професионалните компетенции на педагогическите кадри във връзка с 

периодичното актуализиране на знанията и усвояване на нови методи в преподаването 

(Национална програма за реформи (2007–2009 г.) 
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Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
(2007 – 2013) 

 

 

 

 7. Новата концепция за образованието 

 Европейският доклад за качеството на училищното образование посочва  като 

ключови области на интервенция и реформи: 

� формите, чрез които се усвоява знанието (отказ от традиционния 

трансмисионен модел на образователно общуване, който определя на учителя 

ролята на "даващ", а на ученика - на "получаващ" знание),  

� социалното интегриране на отпадналите (намиране на извънучилищни 

форми, чрез които те да придобият компетентностите, необходими за 

социалното им интегриране) и  

� сравнимостта на данните (откриване на техники за съизмерване на данните за 

образователните системи на различни страни) (Велчев И. Качество на 

образованието..).  
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 В тази връзка новата концепция за образованието у нас е ориентирана около 

потребностите на учащите и пазара на труда. Нейни цели са равният достъп и 

качественото образование, което изисква положителни промени в следните области: 

 - управление на образованието - децентрализация и гарантирано участие на 

гражданското общество в изработването, прилагането и мониторинга на стратегиите за 

развитие на образованието; планиране на достатъчно ресурси за образование; 

 - образователна среда - изграждане на толерантна, здравословна и сигурна 

образователна среда, насърчаваща индивидуалното развитие; ясно определени 

задължителни знания и умения; практическа насоченост на учебното съдържание; 

привлекателни форми на обучение, представящи разбираемо учебното съдържание; 

измерими образователни резултати; широко на-влизане на нови информационни и 

комуникационни технологии; 

 - учителска професия - целенасочени политики в областта на квалификацията 

на учителите и разпространението на ефективни педагогически практики; 

 - мониторинг - създаване на системи за ефективно измерване на 

образователните постижения и системи за мониторинг на дейността на учителя и 

училището( http://liternet.bg/publish9/ivelchev/kachestvo.htm). 

 Ключови предизвикателства според Европейския доклад за качеството на 

училищното образование са децентрализацията и необходимостта от алтернативни 

ресурси. Децентрализацията  - защото поставя трудно съвместими изисквания: да се 

насърчава разнообразието в учебните програми и същевременно да се гарантира 

качествено образование за всички.  

Децентрализацията на управлението на системата на образованието предполага  
следване на принципа на субсидираността - решенията да се вземат на ниво, което 
е най-близко до тези, които ще ги реализират и до тези, които пряко засягат. 
 

 Алтернативните ресурси - защото тези, с които разполага образователната 

система, не нарастват с темпа, с който се увеличават образователните потребности на 

населението (в нея се включват все повече хора за все по-продължително време): 

необходими са по-евтини алтернативи на скъпите институционални практики и по-

гъвкави форми на предлагане на образователни услуги. (Велчев, Качество.. ) 

 

Предоставянето на публични услуги се определя от принципа на субсидиараност. 
Според него, те трябва да се предоставят от най- близката до потребителите 
институция, която може да съобрази максимално структурата им с потребностите, 
да ги осигури със сравнително най-малко ресурси и с възможно най-високо 
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качество. По-висш орган не може и не трябва да предприема действия, ако 
дадена цел може да бъде постигната по задоволителен начин на по-ниско ниво. 

  

 Две са главните условия за осъществяването на процеса на децентрализация: 

� Финансова децентрализация; 

� Граждански контрол. 

 Финансовата децентрализация е процес на прехвърляне на правомощия, 

свързани със съставянето и изпълнението на бюджети (делегирани бюджети). 

Директорите-добри мениджъри, които управляват законосъобразно и икономически 

целесъобразно, следва да получават допълнително финансиране за да могат да осигурят 

по-високо заплащане на учителите. Новата роля на директора е на мениджър, а не 

администратор в две основни области: управление на финансовите ресурси и 

управление на човешките ресурси. Тя му дава широки правомощия при оперативното 

управление на учебното заведение. 

 

Децентрализация на образователната система означава прехвърляне на отговорността за взимане на решения от по-
висш към по-долен орган. Последният може да бъде както териториален орган на министерството на образованието, 
както са, например, българските регионални инспекторати, така и избираем орган на местно самоуправление, а също 

и училищата.Затова, ако сравним управлението на образованието с октопод, децентрализацията означава 
прехвърляне на отговорности от главата към крайниците.   
По света няма образователна система, която е напълно централизирана или напълно децентрализирана. Затова, 
когато говорим за децентрализация, имаме предвид прехвърляне на някои от правомощията на централните 
държавни органи към други такива. Дебатът е за това колко и кои от тези правомощия трябва да бъда прехвърлени. 
(http://www.o-blog.net/decentralisation3.html) 
 

 Гражданският контрол се изразява в гъвкави механизми за контрол на 

обществото върху управлението на училищата и детските градини. Гражданите пряко 

могат да участват в управлението, ангажирайки своето участие в училищните 

настоятелства или регистрирайки неправителствени организации с идеална цел и 

дейности в областта на образованието и възпитанието.  

 

Добре е всяко училище и детска градина да имат свое настоятелство, което да е орган с 
реални и ефективни правомощия в областта на финансовата и управленска дейност. 
Друга възможност са училищните съвети в които да влизат представители на 
родителите и учителите в общината, като в перспектива се развият в колективни органи 
за управление. В детските градини биха могли да имат друго наименование, но да 
изпълняват същите функции (Бакалова Я., Готовност..). 
 

 По този начин те ще имат възможност да участват в подготовката и 

управлението на делегираните бюджети, както и по програмата за развитието на 

училището и детската градина, ще имат свои представители при назначаване и 
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освобождаване на директори и при подбора на педагогическия персонал. 

 Финансовата децентрализация в образованието стартира с въвеждането на 

системата на делегираните бюджети, т.е. с делегиране на управленски правомощия и 

разделение на разходни отговорности.  

 Новият финансов модел е необходима предпоставка за реализация на принципа 

на субсидиарността и постигане на новите цели, като негови принципи са: 

� Хоризонтално равенство при финансирането 

� Яснота и простота 

� Устойчивост  

� Предимство на вътрешните стимули за ефективност 

 Механизмът на новия финансов модел се опира на: единен стандарт, 

делегирани бюджети и програмно финансиране. 

 Единният стандарт е: 

� Обективен механизъм на финансиране 

� Базиран на потребителския избор 

� Стимулира ефективното разпределение на ресурсите 

� Подобрява достъпа и повишава посещаемостта 

� Стимулира предоставянето на по-качествени образователни услуги и 

намалява възможностите за корупция. 

 

 Делегираните бюджети осигуряват: 

� Ясно разпределение на отговорностите между училището и 

финансиращия орган  

� Предвидимост и справедливост при разпределението на финансовите 

ресурси 

� Право за разпореждане със собствените приходи и право на преходен 

остатък 

� Уведомителен, а не разрешителен, режим за извършване на компенсирани 

промени по бюджета на училището в хода на изпълнението на бюджета  

� По-широки правомощия при разпределението на средствата в училището 

в етапа на планиране  
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ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕТО В ДВЕТЕ ОБЩИНИ - СОФИЯ И 
ВАРНА 

 
1. Оптимизация на училищната мрежа  

 

 Според Иван Панайотов (Оптимизация на училищната мрежа, Докладите на 

Пайдея №2) въпреки очевидната ситуация на демографски срив и продължаваща 

тенденция на застаряване на населението, закриване и преобразуване на училища в 

страната се извършва хаотично, без изградена система, без краткосрочен или 

дългосрочен план на национално или общинско равнище. Всичко това причини силен 

дисбаланс в училищната мрежа в рамките на различните населени места, общини, 

области, а по този начин и в държавата като цяло: от една страна, в много от малките 

населени места функционират училища с малко на брой маломерни и дори слети 

паралелки, докато в големите градове не рядко две и повече училища учат в една сграда 

на две и повече смени. Това се отразява и на големите различия в икономическата и 

педагогическа ефективността на учебно- възпитателните заведения. Така например, по 

два от показателите, които характеризират ефективността на училището (среден брой 

ученици в клас и съотношението учител/ученик) страната ни отстъпва значително от 

европейските стандарти.  

Търсенето на образователни “модели” е необходимо да бъде обърнато в обратна 

посока и да се превърне в търсене на тяхна институционална противоположност, т.е. в 

изграждане на нови образователни мрежи и системи, които да засилват възможността 

всеки един човек да трансформира всеки отделен момент от своя живот в момент на 

учене, споделяне и  реализация. Налице е необходимост  да потърсят критерии, които 

могат да ни помогнат да различим институциите които  подкрепят ученето в различна 

среда (т.е. не само в детската градина, училището и университета) и да изяснят онези 

лични цели, които биха насърчили съчетанието на свободното време с  икономика на 

знанието в процеса на Учене през целия живот, което да кореспондира с 

оптимизирането на училищната мрежа, т.е. не на всяка цена закриване на училище, 

преди да са се изчерпали всички останали ресурси.  

 Демографската ситуация в страната се отразява в последно време и по 

отношение на неравномерната пълняемост на отделните училища в рамките на 

отделните градове. Така например в част от училищата (обикновено тези, които се 

намират в центровете на градовете или в квартали, населени с млади хора) 

общообразователните училища работят в препълнени сгради, нерядко приютили 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Проект „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за 
реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на 

управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” 

56 

две или повече училища, на две или три смени, докато в други части на града 

функционират малки учебно-възпитателни заведения (обикновено бивши големи 

основни училища), провеждащи обучение в полупразни сгради.  

 В първия вид училища се чувства недостиг на сграден фонд за провеждане на 

качествен учебен процес, а във втория вид не достигат средства за издръжка, тъй като 

веществената издръжка се изчислява в зависимост от броя на учениците и 

пълняемостта на паралелките. 

 Според Националната програма за развитие на училищното образование 2006-

2015г. проблемите могат да се решат и процесът може да се оптимизира чрез 

финансова децентрализация и чрез децентрализацията на правомощия. В същото време 

децентрализацията не може да спре до общините, а трябва да продължи по посока на 

отделното училище, като се спазва принципът, че предоставянето на правомощия е 

свързано с повече отговорности. За да може децентрализацията на системата да бъде 

проведена успешно, е необходимо да са налице определени предпоставки, които да 

гарантират спазването на обществения интерес при управлението на образованието. 

 Преди всичко следва да се изгради надеждна система за контрол и отчетност. 

Необходимо е и въвеждането на реално действащи форми на участие на родителите и 

учителите в управлението на училището. Много важно е и училищните директори да 

бъдат допълнително квалифицирани с оглед повишаване на тяхната управленска 

компетентност.Политиката за оптимизиране на училищната мрежа следва да се 

провежда на две нива. На ниво училище тя ще бъде насочена към решаване на 

проблема с големия брой маломерни и слети паралелки. На регионално ниво тя има за 

цел да създаде условия за развитие на системата на средищните училища и 

обвързването на училищната мрежа с изискванията на пазара на труда и социално-

икономическите характеристики на съответния регион. Тази политика ще бъде 

съпроводена и с промени в методите за определяне на числеността на персонала, като 

водещ показател трябва да бъде съотношението учител/ученици.  

 
2. Състояние на образователната мрежа в София и Варна 

 Съгласно Конституцията на Република България, общината е основната 

административно-териториална единица, в която се осъществява местното 

самоуправление. Тя е юридическо лице: има свой независим бюджет и собственост, 

които се използват за обслужване на нейните интереси. Местното самоуправление в 

общината се изразява в правото на гражданите или на избрани от тях органи, в рамките 

на предоставената им компетентност, да решават въпросите, свързани със:  
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• общинско имущество, общински предприятия, общински финанси, данъци и 

такси, общинска администрация;  

• устройство и развитие на територията на общината и на населените места в нея;  

• образование: предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование 

(http://lgi.osi.hu/publications/2003/235/FFD_Bulg_Publ.doc). 

 Средното образование е публично благо. Негови базови цели са: равен достъп, 

всеобхватност  и качество, но постигането им зависи от външната и вътрешната среда в 

конкретните общини.  

 
 

3. Правно-нормативно и програмно осигуряване дейността на образователните 

институции в Столична община и община Варна 

А. Нормативната рамка като инструмент за реализиране на общинска 

образователна политика 

        Основни проблеми в управлението на столичната и варненската образователна 

система по отношение на правно-нормативното и програмното осигуряване могат да 

бъдат изведени  въз основа на отчетени такива и на ниво държавна политика: 

- липса на последователно провеждана публична политика в сферата на образованието; 

- промени в нормативни документи и създаване на програми „на парче”; 

- липса на приемственост между реформи, нововъведения и съществуващи добри 

практики; 

-децентрализация, която не успява да бъде поетапно въведена и която задържа 

централизирани лостове за управление; 

- дефицити и недостатъчен капацитет на местната власт да поеме новите отговорности. 

Принципно нормативната основа за функциониране на българската образователна 

система е структурно хаотична и неефективна като инструмент за осъществяване на 

публична политика. В хода на разглежданите документи /Приложение №1/, единствено 

Националната програма като управленски документ е с ново качество и съдържание, 

отговаря по конкретност и реалистичност на визията за съвременно образование. Рязка 

е съдържателната разлика между Националната програма и основните закони, които 

уреждат отношенията между участниците. Това води до естествен хаос – поставени 

цели и задачи от Програма, но без перспектива за ресурсно и нормативно обезпечаване 

с реални мерки от закони и други поднормативни актове. 

Основен недостатък на нормативната база по отношение на местната власт – не се 

създава регулаторен механизъм за провеждане на образователна политика; липсва 
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регламент за вземане на решение, който включва преките участници в образователния 

процес и в механизмите на управленски решения; информационно-технологичното 

обслужване на системата е остаряло и неадекватно на съвременните образователни 

потребности; липсва реална връзка и приемственост между предучилищно , училищно/ 

средно  и висше образование; липсват механизми за подпомагане на иновациите в 

системата, както и стимулиране на всички участници. 

Като основа се налага изводът, че необходимостта от адекватна институционална 

и правно-нормативна среда предопределя и срещащите се  трудности при 

реализиране на икономическите средства за реформа на училищното образование 

– делегирани бюджети, диференцирано заплащане, програмно финансиране и 

други.  

 
Б. Законодателна рамка, определяща ролята и механизмите на взаимодействие 

на местната власт при управлението и развитието на системата на училищното 

образование в Р България: 

                След 2007 година голяма част от промените в областта на образованието бе 

ориентирана към децентрализация на системата на народната просвета в посока 

предоставяне на по-големи правомощия на местните власти. Въвеждането на този 

принцип не е последователен и стратегически планиран и противопоставя нормативни 

актове и постановления в разрез със Закон за народната просвета, създава затруднения 

при редица функционални връзки и взаимодействия между държавни институции, 

регионални структури, местна власт, образователни институции. Новата концепция на 

образованието изисква промени в областта на управлението на образованието – 

децентрализация и значимо участие на структурите на гражданското общество в 

изготвянето, прилагането и мониторирането на стратегиите за развитие на 

образованието; планиране на ресурси и т.н. 

           Съгласно чл. 53, ал.2 от Конституцията на Р България училищното обучение е 

задължително до16 годишна възраст. 

           Съгласно разпоредбата на чл. 53, ал.3 от Конституцията основното и средното 

образование се придобива безплатно в държавни и общински училища. 

           В изпълнение на тази конституционна разпоредба, в действащото 

законодателство е направено разграничение на детските градини и основните и 

средните училища на държавни и общински, и съответно са предоставени правомощия 

на централната и местната власт за гарантиране на прогласеното в чл.53,ал.1 от 

Конституцията право на образование. 
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 Съгласно чл.36 от Закона за народната просвета, правомощията на общините се 

изразяват в Чл. 36. (1) Общините осигуряват и контролират:  

1. задължително училищно обучение на децата до 16-годишна възраст;  

2. (доп., ДВ, бр. 90 от 2002 г.) здравното обслужване и сигурността на детските градини 

и училищата, на децата и учениците като разкриват здравни кабинети за извънболнична 

медицинска помощ;  

3. (доп.-ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средства за издръжката, изграждането и основния ремонт 

на училищата и детските градини и обслужващите звена;  

4. (нова-ДВ, бр. 36 от 1998 г.) средствата за изпълнение на държавните образователни 

изисквания по чл. 16, т. 17 и 18, както и за финансовото осигуряване на всички раздели 

на учебния план за общинските детски градини, училища и обслужващи звена; 

5. (предишен текст на т. 4 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 90 от 2002 г.) условия за 

столово хранене, общежития, отдих, спортна база и транспорт за децата, учениците и 

учителите както и безплатен транспорт по чл. 26, ал.3;  

6. (предишен текст на т. 5 - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) стипендии и специални помощи на 

ученици.  

          Съгласно чл.17, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната 

възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички 

въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, 

между които и въпросите в сферата на образованието. Правомощия на общинските 

власти във връзка с откриване, преобразуване и закриване на детски градини, 

училища и обслужващи звена. 

         Съгласно чл.10 от ЗНП детските градини и училища са държавни, общински, 

частни. Съгласно чл.3 Общински  са детските градини, училищата и обслужващите 

звена, които се финансират от общинските бюджети. Предоставените им за ползване 

имоти са публична общинска собственост. Държавните и общинските детски градини, 

училища и обслужващи звена са юридически лица. Общинските училища се откриват, 

преобразуват и закриват със заповед на министър на образованието и науката по 

предложение на общинския съвет. 

        Съгласно чл.12, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗНП това става по мотивирано 

предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на 

регионалния инспекторат по образованието. 
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       По отношение на общинските училища местните власти следва да имат по-големи 

правомощия, свързани с тяхното откриване, преобразуване и закриване, при запазване 

на възможността за контрол и законосъобразност от страна на МОН. 

       Досега действащият програмен подход при оптимизацията на училищната мрежа 

не дава възможност за дългосрочно стратегическо планиране от страна на общината. 

Съчетаването на това правомощие със законова рамка и определени финансови 

стимули би създало в местната власт интерес да поддържа и инвестира в училища, 

които обучават достатъчен брой деца и използват оптимално квалифицирания 

педагогически персонал, както и да планират мерки за училища и региони, застрашени 

от закриване. 

            Оптимизацията на училищната мрежа в Столична община и община Варна 

трябва за бъде нормативно регламентирана и да отговаря на демографските процеси, да 

бъде отражение на социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда, 

като в същото време е интегрирана в общата визия за регионално развитие. 

Обединяването на училища, преобразуването или закриването следва да се разглежда 

като дългосрочна стратегия за развитие на столичното образование и инвестиция. 

 

- Роля на местните власти при определяне на държавен план-прием и брой 

паралелки в училища и детски градини 

Съгласно чл. 49, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗНП държавният план-прием се 

утвърждава за всяка учебна година от Министър на образованието и науката, 

съгласувано с Министър на труда и социалната политика и Министър на регионалното 

развитие и благоустройството – за държавните професионални гимназии, 

професионални гимназии, професионални училища и колежи по предложение на РИО 

въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите и се съгласуват 

със съответните финансиращи органи и с регионалните структури на работодателите. 

Държавният план –прием за общинските профилирани гимназии, за профилираните 

паралелки в общинските СОУ и гимназии се утвърждава със заповед на началник на 

РИО. 

Съгласно § 1, ал.1 от Допълнителната разпоредба на Наредба 7 от 29.12.2000 г. за 

определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на  училищата, 

детските градини и обслужващите звена, първостепенният разпоредител с бюджетни 

кредити определя конкретния брой на паралелките и групите във всяко училище, 

детска градина и обслужващо звено съгласно разпоредбите на наредбата. 
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Необходимо е да се предостави правомощие на общината да определя броя и видовете 

професионални и специални училища съобразно местните икономически и социални 

условия и в съответствие с желанията на учениците и родителите, защото делегираните 

функционални отговорности на местната власт в процеса на децентрализация са 

формални и общината няма реално участие и отговорност за цялостна стратегия, 

отговаряща на пазара на труда и регионалното развитие. 

Досега съществуващата практика осигуряваше сигурност на образователните 

институции при съобразяване с наличните ресурси – материална база и педагогически 

кадри, но планирането не е реално съгласувано с визията на общината за бъдещо 

развитие.  

Необходимо е да бъдат създадени нормативни възможности и за определяне на 

профила на общинските училища и съответно за изготвяне на собствени учебни 

планове, съобразени с държавните образователни изисквания, по предложение на 

местната общност – община, учители, родители. 

 

- Правомощия на общините във връзка с управлението и ресурсното 

осигуряване на общинските детски градини, училища и обслужващи звена 

и управлението на системата на народната просвета. Органи за управление 

Съгласно чл. 37 от ЗНП Началникът на РИО сключва и прекратява трудовите договори 

с директорите на общинските училища и обслужващи звена като в комисията за 

провеждане на конкурса се включват представители на общината, определени със 

Заповед на Кмета. 

Административните актове на директорите на общинските училища и обслужващи 

звена могат да се отменят от Началника на РИО. 

Необходимо е общината да има своята роля в управлението на училищата, съответна на 

нейния принос във финансирането. Нужно е да се създадат нормативно установени 

гаранции за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на системата 

на училищното образование, както и засилване на гражданския контрол. 

Дългогодишната дискусия за назначаването на директори /от Началник на РИО или 

Кмет на община/ и нарушените функционални връзки и взаимодействия /директор на 

образователна институция – Кмет - Началник на РИО/ не подпомагат процеса на 

децентрализация, демократизация при управление на образованието. 

Директорът като орган, който осъществява непосредственото управление на 

училището, следва да може да провежда политика, насочена към издигане на престижа 
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на училището и утвърждаването му като институция, предоставяща модерно 

качествено образование. 

Училищните стратегии би трябвало да са релевантни не само на Национални програми, 

но и на общински програмни документи.  

 

 - Правомощия на общините във връзка с финансовото осигуряване и 

контрола на общинските детски градини, училища  и обслужващи звена. 

Съгласно чл. 41 от ЗНП средствата за издръжка и развитие на образованието се 

определят от държавния бюджет, приет от Народното събрание, и с бюджетите на 

общините. Между задълженията на общините, регламентирани в чл.36 е и 

осигуряването на средствата за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния 

ремонт на училищата и детските градини и обслужващите звена; на средствата за 

изпълнение на държавните образователни изисквания, както и за финасовото 

осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските детски градини, 

училища и обслужващи звена. 

 Кметовете на общини упражняват контрол върху начина на изразходване на 

предоставените средства на общинските детски градини, училища и обслужващи звена. 

 

Въвеждането на делегирани бюджети от 01.01.2008 г. в изпълнение на § 71 ал.1 от 

Закон за Държавния Бюджет за 2008 г. изисква: 

 

Делегирани правомощия на директора на училище/детска градина: 
 1. Третостепенен разпоредител с бюджетни кредити 

 2.  Разпорежда се  със средствата на училището, 

 3.  Извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като   

уведомява второстепенния / районната администрация/ разпоредител с бюджетни  

кредити за това, 

 4. Определя индивидуалните възнаграждения на персонала, 

 5.Определя преподавателската натовареност, 

 6. Определя броя на учениците / децата/ в паралелки /групи/ 

7.Определя числеността на персонала, обезпечавайки изпълнението на учебния план 

при спазване нормите, определени в подзаконовите нормативни актове. 

   8.Участва и провежда процедури по Закона  за обществените поръчки. 

   9. Организира ученическото столово хранене  

   10. Организира охраната на училището/ детската градина.  
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Формули и правила за въвеждане на делегирани бюджети 
Основни компоненти , които са задължителни за всяка формула са : 

- единен разходен стандарт /ЕРС/ 

 - броят на децата и учениците. 

 

4. Мерки, предвидени в Националната програма за развитие на училищното 

образование и подготовка за периода 2006-2015 година 

Националната програма за развитие на училищното образование и подготовка 

предвижда финансова децентрализация чрез въвеждане до края на 2008 година на 

делегирани бюджети, които ще бъдат съставяни и изпълнявани от училищата. Целта е 

училищата да разполагат с повече оперативни правомощия по отношение на 

съставянето на бюджета и разходването на средствата, с цел реализиране на училищна 

политика.  

Стратегията на планиране от националния програмен документ и въвеждането на 

делегираните бюджети е да се намери балансът между  задължението на държавата да 

гарантира правото на образование и принципа на икономическа ефективност. 

Въвеждането на делегираните бюджети преди изготвена цялостна програма за 

критерии за качество на образователния процес и оптимизация на училищната мрежа, 

която не се извършва само върху финансови показатели противопоставят виждането на  

Националната програма с принципите на децентрализация и демократизация на 

образователната система, което означава, че финансовата оптимизация е процес, който 

не бива да предхожда стратегическото планиране на ефективна оптимизация на 

училищната мрежа. 

На този етап въведените инструменти като регулаторен механизъм разглеждат 

оптимизацията като финансов разход – като уплътняване на сграден фонд, осигуряване 

на транспорт, на столово хранене и други съпътстващи дейности, които подпомагат 

образователните институции, но нямат пряко отношение към качеството на 

образователния процес или управлението на човешките ресурси. 

Липсват механизмите за постигане на баланс, стимулиращи оптимизацията на мрежата, 

като ефективно управление на средствата, повишаване качеството на учебния процес, 

подобряване на социалното включване на различни целеви групи, достъп до 

образование и т.н. Т.е. насоките на Националната програма остават на ниво 

регулаторен механизъм само прокламация на принципи без реални възможности за 

реализирането им. 
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Въведените принципи на системата за диференцираното заплащане на учителите и 

разпространението на принципа «парите следват ученика» се оказва механизъм, който 

поставя училищните ръководства в «лов на ученици» без изработени критерии и 

конкретни механизми за контрол как се извъшва този процес и каква може да бъде 

ролята на местната власт при конкретни нарушения. 

Новият модел на финансиране се води от следните принципи: хоризонтално равенство 

при финансирането, яснота на финансовия модел, съответствие с целите на 

образователната политика, предимство на вътрешните стимули за ефективност пред 

административния подход, конкуренция между звената в системата, устойчивост на 

модела и на финансовите правила и субсидираност на финансовите решения. Така 

посочените принципи са добри критерии за оценка на ефективността на новия модел на 

финансиране, но самият модел решава конкретни ситуации, които не кореспондират с 

демографски прогнози или принципи на стратегическо планиране на местната власт. 

Т.е. финансовият модел предопределя към определена дата необходимостта от 

закриване на образователни институции, но с цел дългосрочно планиране и 

инфраструктурни инвестиции, местната власт има виждането за запазването на 

училищната мрежа като един от основните фактори за стимулиране и изграждане на 

регионални политики, жилищни комплекси и т.н. Липсва механизъм, който да 

позволява планиране и дългосрочно стратегическо инвестиране в сферата на 

образованието. Така разглеждан за мащабите на София и Варна този проблем е 

изключително важен, тъй като разрастването на столичния град, разработването 

на устройствен план за неговото развитие предвижда оптимизиране на 

училищната мрежа в посока на принципи – достъп до образование, качество на 

учебния процес, инфраструктура и планиране на програма за оптимизация на 

училищната мрежа въз основа на демографските, социално-икономическите 

параметри за развитие на града. 

Действащата система на финансиране на училищното образование продължава да бъде 

централизирана, което е пречка пред инициативността, отчитането на регионалните 

особености и развитието.  Необходимо е въвеждане на гъвкаво управление и 

индивидуален подход чрез децентрализация на правомощията. 

Този процес трябва да бъде съпътстван и не само от делегиране на права, но и от 

повишаване на компетентността и капацитета на отговорните за управлението 

структури и институции. Възможностите местната власт да определя и да делегира 

бюджети трябва да е съпроводено от компетентно участие и възможности на 

държавните институции да мониторират процеса на оптимизация на училищната 
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мрежа, а не той да е централизирано предопределен и императивно финансово 

наложен. 

 Световната практика показва различни модели за финансиране и управление на 

образованието – от принципа на споделени отговорности до принципа на 

субсидиарността. Изработването на модел за оптимизиране и финансиране на 

училищната мрежа е съобразен не само с държавна политика в областта на 

образованието, но изисква и цялостна програма за въвеждането му на всички нива. 

Подготовката и обучението на кадрите, обслужващи тази политика би трябвало да 

е дългосрочно планирана дейност, преди нейното въвеждане. 

Единният стандарт за финансиране на обучението е коментиран само въз основа на 

неговите финансови параметри. Остават на заден план механизмите, върху които той е 

определен и  включените в него дейности. Налагането на «единност» противоречи 

на принципите за обхващане на различни целеви, възрастови групи, деца и 

ученици със специални образователни потребности, профил, форма и вид на 

обучение и т.н. Остават неразрешени и естествените неравенства, предопределени 

от демографски, структурни, социално-икономически и други фактори.  

При въвеждането на делегираните бюджети остават незасегнати и важни субекти от 

образователните институции, които натрупват опит в участието и подпомагат 

управлението на образователните институции, като например Училищните 

Настоятелства.  

 

5. Общински програмни документи 

Изправена пред нови отговорности местната  власт е принудена да инициира 

самостоятелен подход при реализиране на общинска политика в публично- 

обществения сектор – образование, здравеопазване, социални дейности. Столична 

община и община Варна през последните две години създават редица програмни 

документи, които предопределят визията, мисията и отговорността на местната власт 

при реализиране на социално отговорна политика. Наблюдават се няколко основни 

положителни фактори  

– създадените програми и стратегии запълват „пробойните” на липсващи 

нормативни документи на държавно ниво; 

– залага се на принципи на децентрализация, публичност, прозрачност и 

демократичност на формата на участие; 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Проект „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за 
реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на 

управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” 

66 

– използва се механизъм за междуинституционално сътрудничество при 

реализиране на програмите; 

– включва се участието на структурите на гражданското общество и социално-

икономическите партньори; 

– опит за изработване на механизми и реалистични програми за провеждане на 

социално отговорна политика. 

 

Недостатъци / Дефицити 

- създадените програми и стратегии определят липсващата доскоро визия за 

управление на образованието и социалната инфраструктура и дейности, но много често 

те не са придружени с планове и програми за действие в краткосрочен план; 

-  включването на обществени и граждански структури при създаването на 

програмите е част от комуникационната стратегия на общината, но след това липсва 

публичен контрол върху изпълнението им, както и отчетност в края на периода; 

- липсва информационно-технологично обслужване на заложените мерки – 

инструментариум за анализ на данни, прогнози, проучвания; 

- капацитета на местната власт при реализирането на програмите изисква и 

включването на външна експертиза, която не винаги има възможности да участва 

реално; 

- необходимост от вътрешна динамика на администрацията по посока на 

отвореност на системата - диалогичност, за да може тя систематично да отговаря на 

динамиката на обществените интереси; 

- ключов проблем при реализирането на програмни документи е тяхното ресурсно 

обезпечаване – човешки ресурси, финансови параметри и инфраструктура – голяма 

част от планираните дейности са лишени от такива ресурси.  

 

6. Програмен подход при реализиране на местна образователна политика – 

възможности за участие на образователни институции, НПО и община в 

партньорство при подготовка на проектни предложения. Национални програми 

на МОН. Оперативни програми като инструмент за усвояване на Европейски 

Структурни фондове и Кохезионен фонд.  

       Програмният подход при реализиране на образователна политика през последните 

две години е приоритетна област в Стратегията на Столична община  и Варна в сферата 

на образованието. Въпреки трудностите, които срещат общинските администрации при 
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разработване на проектни предложения и капацитета на институцията се отчита 

развитие и програмното финансиране е част от стратегическите дейности на общината. 

Като цяло, въпреки изразената принципна позиция липсва кадрово обезпечаване на 

процеса на всички нива на столичната администрация, съпротиви и недоверие при 

включването на образователните институции, капацитет за управление на проектни 

дейности, механизъм за мултиплициране на добрите практики, създаване на условия за 

устойчивост на реализираните дейности и проведени обучения на екипи. 

       Положителен е процесът на взаимодействие с неправителствените организации, 

които имат капацитет и експертиза за разработване и реализиране на проекти, но 

липсва принципна позиция на местната власт за взаимодействие с НПО. 

       Като недостатък в програмното финансиране може да бъде посочен и фактът, че 

изготвянето на проектните предложения на местната власт не се основават на 

идентифицирани нужди, а от възможност за усвояване на средства от конкретни 

програми. Необходимо е в бъдеще време създаване на център за стратегическо 

планиране на програмното и проектно финансиране на Столична община и 

община Варна, който да планира, координира и съгласува проектната дейност на 

общината на всички нива -районна администрация, образователни институции. 

       През последните две години Столична община и община Варна използва следните 

програми за финансиране на дейности в образователните институции: 

- Национални програми на МОН  

- Оперативни програми като инструмент за усвояване на средства от европейски 

структурни фондове  

- Европейски образователни програми 

- Проекти на Столична община и община Варна – инициативи, дейности, обучения, 

финансирани от Европейската комисия или международни партньори  

 

Обобщение на дефицити в нормативното и програмното осигуряване на 

образователни институции в София и Варна 

1. Няколко различни закона регламентират функционирането, финансирането и 

управлението на училищното образование. 

2. Има противоречия между тези закони и многобройни поднормативни актове, 

които регламентират тяхното изпълнение. 

3. Политиката по децентрализация в областта на управление на финансирането на 

образованието, прокламирана от правителството, фактически не е осигурена : 
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- нито с достатъчно правомощия и ресурс; 

- нито със съгласуваност спрямо основните стратегически и програмни документи 

на ЕС за образование и обучение. 

4. Правната рамка на българското образование не отговаря в достатъчна степен на 

тенденциите в развитието както на образователното законодателство на 

държавите-членки на ЕС, така и на образователните програми на Европейската 

комисия. Това обстоятелство представлява сериозна пречка пред местните 

власти в България да развият адекватна образователна политика в условията на 

еврочленството. 

5. В програмно отношение Столична община и община Варна също не са добре 

осигурени. Разбира се създаването на стратегия за развитие на образованието е 

много обнадеждаваща стъпка напред, но докато не се изработят адекватните 

инструменти за нейното финансиране и прилагане (система за периодичен 

мониторинг, индикатори за напредък, детайлна програма с очаквани резултати 

за целия период, комуникационен механизъм и др.), стратегията ще бъде повече 

литература, отколкото управленски инструмент. 

6. Липсата на съгласуваност между образователните програми на ЕС  и дейността 

на образователните институции в Столична община и община Варна е един от 

факторите, които могат да генерират сериозен дефицит в политиката по 

развитието и хармонизирането на образователната политика на София и Варна с 

останалите региони от ЕС. 

7. Най-сериозният проблем на образователните институции в Столична община и 

община Варна е липсата на административен капацитет и компетентност (и в 

училищата и в общинската администрация) за управление на образователни 

политики, базирани на прозрачност, демократичност и проектна ефективност. 

Задълбочаването на този дефицит може да има структурни и функционални 

последици върху цялата система на столичното образование в краткосрочен, 

средносрочен и особено в дългосрочен план. 

8. Финансирането, което държавата отпуска на местните власти не отговаря на 

задачите, които общинските образователни институции следва да изпълняват по 

отношение на образователните услуги за своите граждани. Единният стандарт за 

издръжка отговаря единствено на условието за поддържането на определено 

съотношение между брой деца, брой учители и материална база. Така целите и 

задачите на образователните политики по отношение на пазара на труда и 

развитието, на социалните очаквания на гражданите, на евроинституциите и др. 
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се оказват без осигурен финансов ресурс от страна на държавата и се използват 

от общините в условията на хронично недофинансиране. 

 

7. Анализ на база данни –Столична община 

Аспекти на демографската характеристика на София, имащи отношение към 

мрежата от образователни институции в Столична община – раждаемост, население, 

коефициент на плодовитост – жени във фертилна възраст, вътрешна миграция 

/демографско преместване/. Данните са от последни извадки на ГРАО, Териториално 

статистическо бюро - София-град. Изследваният период е от 1998 година до 2007 

година  

Раждаемост и естествен прираст – Столична община 

Броят на ражданията нараства от 9361 деца през 1998г. до 12681 деца 2006г.и   13 453 

деца -17,7 % от родените в страната за 2007г. 

Общият брой на ражданията е нараснал спрямо ниските равнища на 1997-1998 г. с 4090 

деца или с 44%. Коефициентът на раждаемост за 1998г. е 7, 81 промила, а за 2007 г. 

10,80 промила. Раждаемостта в София е с 1-1,2 промила по висока от средната за 

страната. 

Тоталният коефициент на плодовитост (живородени деца на една жена във фертилна 

възраст) също има положителен тренд- от 1,02 за 1997 г., 1,00 за 2000 г., той е вече 1,18 

за 2006г. и 1,23 за 2007г., което е  добро равнище.  Оптимистичната прогноза е за 

достигане на едно устойчиво ниво от около 1,45-1,50, което е средното за ЕС и е най-

вероятният семеен модел и в дългосрочна перспектива. 

Като резултат от повишената раждаемост и устойчивото ниво на смъртност, намалява 

отрицателният естествен прираст.Ако той е бил  минус 4,5 промила за 1998г. за 2005 

г. е вече минус 2,9 промила, а за 2007г. нивото е минус  1,8 промила, което е също с 

близо 3,2 промила по-добро от средното за страната.  
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Възрастова структура на населението в София 
към 31.12.2005 г.

5 976

21 741

23 156

25 562

37 437

54 596

62 096

54 159

44 127

37 703

38 511

39 794

39 552

28 317

22 060

19 032

16 032

10 413

3 041

903

143

3

5 556

20 540

21 643

24 401

35 857

54 466

62 269

53 429

43 655

39 268

43 089

48 124

48 875

35 051

29 689

25 918

18 120

5 769

2 002

299

23

29 225

до 1 г.

   1 - 4

   5 - 8 

  9 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 - 79

80 - 84

85 - 89

90 - 94

95 - 99

100 +

Мъже Жени

 

 

Население – Столична община 

В резултат на вътрешните демографски премествания( които за целия период са с 

положителен знак за София, макар и не така драматичен, каквото е 

разпространеното медийно твърдение )населението на София с регистриран настоящ 

адрес( по данни на ГРАО)  е нараснало  от  1299 хил. души за 1999 г. на 1394 хил. души 

към м. юни 2008 г. с 95 хил.души или с 7,3 %. Вероятно има и един контингент, които 

пребивава инкогнито и който може да се оцени по сезони между 20-50 хил. души , но те 

нямат съществено отношение към демографските показатели. Като относителен дял 

населението (средногодишно по данните на НСИ) на София от общото за страната е от 

14,6% (1998г.) до 16,2% ( 2007 г). 

В структурно отношение има известни положителни тенденции на спиране 

намаляването на децата от възрастовата група от  0 до 18 години. Спадът е спрян 

през 2005 г., благодарение и на двата фактора - нарасналата раждаемост и 

вътрешната миграция. Това се потвърждава и от нарастването на децата до 7 годишна 
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възраст: от 69 хил. за 1999 г. 5,7% от средно год. население (по НСИ) до 78 хил. или 

6,3% за 2007 г. Нарастването  е с 9 хил. деца или 13%. Най-вероятно от двата фактора: 

увеличената  раждаемост и от факта , че около 90% от входящия поток на заселващите 

се в София са във възрастовата група от 18 до 34 години, т.е. с деца или с планирани 

раждания, групата на децата в училищна възраст ще расте с изпреварващи 

темпове. 

Макар и намаляваща като поток, прогнозата е за продължаване на положителния за 

София баланс на вътрешната миграция (демографско преместване), което в 

комбинация с намаляващите икономически мотиви за емиграция на младежите ще 

дават позитивни резултати и в следващите 10-12 години. Прогнозата в оптимистичния 

си вариант показва, че групата на контингента от 0-18 г. от 228 хил. деца за 1999 г. и 

значителният спад през 2002 г. (204 хил.) ще нараства с бързи темпове и до 2010 г . ще 

е вече на нивото на 1999 г. Това е важен аргумент , че само след 2-3 години, ще има 

отново напълване на училищата, и защитава тезата, че закриването днес, ще струва 

скъпо утре. София има друг демографски профил от останалите общини. Независимо, 

че общата демографска прогноза за страната е неблагоприятна, даже при намаляване на 

жените във фертилна възраст  и в София пак ще има нарастващ контингент 

ученици. Сравнението  е спрямо 2005 и е: + 12 хиляди за 2008 г., + 23хиляди 2011г., + 

32 хиляди  2014г., + 40 хиляди 2017г. и + 47 хиляди 2020 г. 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

 

№ район 
площ на 

района 

терито

рия 

отреде

на за 

жилищ

ни 

нужди 

население 

по 

постоянен 

адрес 

население 

по 

настоящ 

адрес 

 

    ха ха Брой Брой  

  

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 

ОБЩО : 134 165 11 591 1 236 953 1 296 188  

1 СРЕДЕЦ 300 126 40 539 37 702  
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2 КРАСНО СЕЛО 607 332 84 772 85 177  

3 ВЪЗРАЖДАНЕ 292 195 47 084 45 215  

4 ОБОРИЩЕ 262 150 36 704 35 680  

5 СЕРДИКА 1 880 840 46 791 47 748  

6 ПОДУЯНЕ 1 070 440 83 650 85 950  

7 СЛАТИНА 1 373 370 67 443 68 829  

8 ИЗГРЕВ 419 160 33 239 32 698  

9 ЛОЗЕНЕЦ 924 300 47 614 47 860  

10 ТРИАДИЦА 927 300 70 522 66 200  

11 КРАСНА ПОЛЯНА 978 300 65 112 66 283  

12 ИЛИНДЕН 335 135 37 297 37 792  

13 НАДЕЖДА 2 102 375 74 219 74 770  

14 ИСКЪР 2 594 330 69 769 70 560  

15 МЛАДОСТ 1 650 550 102 117 103 630  

16 СТУДЕНТСКА 913 270 27 825 78 756  

17 ВИТОША 12 371 1 950 40 532 40 472  

18 ОВЧА КУПЕЛ 4 183 890 48 853 50 477  

19 ЛЮЛИН 2 097 565 119 459 120 879  

20 ВРЪБНИЦА 4 376 730 51 405 51 992  

21 НОВИ ИСКЪР 21 782 1 215 26 352 27 131  

22 КРЕМИКОВЦИ 26 183 720 22 479 24 989  

23 ПАНЧАРЕВО 40 735 1 538 23 738 24 756  

24 БАНКЯ 5 812 760 9 970 11 114  

  ОБЩО ЗА СОФИЯ 134 165 11 591 1 236 953 1 296 188  

       

 

 

Общо В градовете В селата Възраст (в 

навършени 

години) Всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

ОБЩО ЗА 

СОФИЯ 

1 231 

622 

584 

354 

647 

268 

1 174 

664 

556 

194 

618 

470 56 958 

28 

160 28 798 

До 1 г. 115 5 976 5 556 11 087 5 736 5 351 445 240 205 
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321 

   1 - 4 42 281 

21 

741 

20 

540 40 654 

20 

937 

19 

717 1 627 804 823 

   5 - 8  44 799 

23 

156 

21 

643 42 456 

21 

873 

20 

583 2 343 1 283 1 060 

  9 - 14 49 963 

25 

562 

24 

401 47 191 

24 

109 

23 

082 2 772 1 453 1 319 

15 - 19 73 294 

37 

437 

35 

857 69 811 

35 

604 

34 

207 3 483 1 833 1 650 

20 - 24 

109 

062 

54 

596 

54 

466 

105 

534 

52 

753 

52 

781 3 528 1 843 1 685 

25 - 29 

124 

365 

62 

096 

62 

269 

120 

191 

59 

994 

60 

197 4 174 2 102 2 072 

30 - 34 

107 

588 

54 

159 

53 

429 

103 

089 

51 

855 

51 

234 4 499 2 304 2 195 

35 - 39 87 782 

44 

127 

43 

655 83 517 

41 

946 

41 

571 4 265 2 181 2 084 

40 - 44 76 971 

37 

703 

39 

268 73 105 

35 

752 

37 

353 3 866 1 951 1 915 

45 - 49 81 600 

38 

511 

43 

089 77 642 

36 

477 

41 

165 3 958 2 034 1 924 

50 - 54 87 918 

39 

794 

48 

124 83 874 

37 

771 

46 

103 4 044 2 023 2 021 

55 - 59 88 427 

39 

552 

48 

875 84 067 

37 

421 

46 

646 4 360 2 131 2 229 

60 - 64 63 368 

28 

317 

35 

051 60 045 

26 

745 

33 

300 3 323 1 572 1 751 

65 - 69 51 285 

22 

060 

29 

225 48 138 

20 

585 

27 

553 3 147 1 475 1 672 

70 - 74 48 721 

19 

032 

29 

689 45 706 

17 

743 

27 

963 3 015 1 289 1 726 

75 - 79 41 950 

16 

032 

25 

918 39 664 

15 

088 

24 

576 286 944 1 342 

80 - 84 28 533 10 18 27 221 9 910 17 1 312 503 809 
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413 120 311 

85 - 89 8 810 3 041 5 769 8 428 2 889 5 539 382 152 230 

90 - 94 2 905 903 2 002 2 800 871 1 929 105 32 73 

95 - 99 442 143 299 419 132 287 23 11 12 

100 + 26 3 23 25 3 22 1 0 1 

 

 Анализ на база данни - детски градини 

           Създадената кризисна ситуация с обхващане на децата в детските градини в 

София има своята предистория, която показва необходимостта от програмно планиран 

подход при оптимизация на мрежата от образователни институции. Демографските 

процеси – повишаване раждаемостта на населението, увеличаване броя на жените във 

фертилна възраст, вътрешно миграционните процеси, намаляване броя на смъртността 

сред децата отчита невъзможността на мрежата от детски градини да обхване в доста 

продължителен период / приблизително 10 години/ децата в образователни институции.  

          Въвеждането на информационната система за подаване на молби от родители за 

постъпване в детските градини е част от добре планирана комуникационна стратегия на 

Столична община, която изисква и планиране в краткосрочен план на изграждане на 

нови детски градини, уплътняване на сградния фонд, насочване на подготвителните 

групи към основни училища, които имат възможност за създаване на подготвителни 

класове, планиране на кадрова политика и обезпечаване на новите детски заведения с 

педагогически и непедагогически персонал. 

           Остава все още неизползван ефективно ресурсът за алтернативни форми на 

предучилищно образование и възпитание – възможности за подпомагане на мрежа от 

частни детски градини, публично частно партньорство. 

       Разминаването между данните от родените деца в София и подадените молби за 

деца в детски градини показва липса на програмен подход и отчитане на демографските 

показатели от образователната система. 

 

Година 

 

 

Общо родени деца 

в гр. София 

Родени в гр. София 

и с постоянен 

адрес в гр. София 

Деца регистрирани с 

постоянен адрес в 

София, включително 

деца, неродени в гр. 

София   

2000 12 635 9 485 10 698 
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2001 11 771 8 723   9 888  

2002 11 598 8 555   9 702 

2003 11 726 8 551   9 609 

2004 12 012 8 785   9 771 

2005 13 126 9 441 10 305 

 

        През последните 10 години броят на детските заведения в Столична община остава 

непроменен и сравнително плавното нарастване на децата не дава възможност за 

отчитане на бърз темп на промяна в демографските показатели. 

        Невъзможността на системата да реагира гъвкаво не се дължи само на финансови 

параметри, а на липса на стратегически подход при планиране. 

        В тази връзка показателите за деца от детските градини са добра основа за анализ 

на мрежата от образователни институции в системата на средното образование.  

 

Година  Детски 

градини -

Общ брой 

От тях 

специални 

детски 

градини 

 

Обхванати 

деца – общ 

брой 

От тях – в 

специални 

детски 

градини 

Деца в 

яслени 

групи 

2001   30 663 436 2 802 

2002   31 482 429 3 014 

2003 192 3 31 588 282 3 135 

2004 192 3 31 291 282 3 102 

2005 192 3 32 509 313 3 473 

2006 192 3 33 802 276 3 815 

2007 192 3 34 508 336 3 970 

2008 193 3 33 327 384 3 941 

 

 Анализ на база данни за мрежата от столични общински училища – възможности 

за оптимизация въз основа на сравнителен анализ с мрежата от образователни 

институции в други градове 

 

Детски градини Общо 196 

Целодневни детски градини            106 
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От тях специални ЦДГ                3 

Обединени детски заведения ОДЗ              90 

Училища Общо 178 

Начални                1 

Основни              79 

Средно общообразователни              80 

Гимназии              13 

Спортни                2 

Вечерни                3 

Обслужващи звена Общо     5           

Общежития                3 

СЦРД                1 

СУСШ                 1 

 

           Броят на столичните общински училища е 178, от които 54 /30.68%/ са с брой на 

учениците в тях до 300, 72 /40.91%/ са с брой на учениците от 301 до 700, 31 /17.61%/ са 

с брой на учениците от 701 до 1100 и 19 /10.8%/ са с брой на учениците над 1100. 

          Съгласно това разпределение, около 71.6% от училищата попадат в групата с 

брой на учениците до 700, която може да се счита за проблемна по отношение на 

възможността за самостоятелна издръжка в условията на делегирани бюджети, най-

вече тези с до 300 ученика, които на практика не могат да се самоиздържат. 

Разпределението на училищата с до 300 ученика по райони на СО е неравномерно, като 

районите, в които има 3 и повече училища от тази група са както следва: 

Район до 100 у-ка в 

училище 

От 101 до 200 

у-ка в 

училище 

От 201 до 300 

у-ка в 

училище 

% от всички 

училища в 

района 

Панчарево 3 4 2 90% 

Нови искър  5 1 85.71% 

Витоша 1 3 2 75% 

Възраждане  1 4 50% 

Кремиковци 2 1 1 44.44% 

Връбница  4  57.14% 

Подуяне  1 2 27.27% 
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       В страната около 90% от училищата попадат в групата с до 700 ученика, като от 

тях 34% са с до 100 ученика, 23% - от 101 до 200 и около 9% - от 201 до 300 

ученика. 

       В Столична община училищата с брой на учениците до 100, от 101 до 200 и от 

201 до 300  са съответно 4.55%, 14.2% и 11.93% от всички. 

             Явно е, че структурата на разпределение на училищата на база брой на 

учениците в тях в Столична община е по-благоприятна от тази в страната. 

              Ако обаче, направим паралел с община Варна, ще видим, че училищата с 

брой на учениците в тях до 100 и от 101 до 200 са значително по-малко – съответно 

2% и 0% за община Варна. 

            От цитираните данни могат да се направят следните изводи: 

- наличието на относително голям брой „малки” училища води до необходимостта 

от значително преразпределение на финансовия ресурс, което трябва да намери 

отражение във формулите; 

- преразпределителните механизми ще поставят в неблагоприятна ситуация и 

останалите училища, което поставя в рискова ситуация цялата система; 

- концентрирането на училища с малък брой ученици в няколко столични района в 

крайна сметка няма да може да бъде компенсирано чрез преразпределението на 

финансовия ресурс. В тази ситуация общината трябва да поеме ясен ангажимент 

за дофинансиране на училищата в определени райони чрез механизми, които на 

този етап не са регламентирани в общата схема на бюджетно финансиране; 

- доколкото наличието на училища с малък брой ученици може да се приеме за 

логично в отдалечените райони /Панчарево, Кремиковци, Нови Искър/, то 

концентрирането им в централен район като Възраждане може да се приеме като 

индикатор за принципна липса на мерки, имащи за цел оптимизацията на мрежата 

в СО. Друг индикатор за това е и съществуването в „списъка” на средни 

общообразователни училища – 13-то и 24-то. 

        Необходимо е да се изгради принципна позиция при оптимизиране на 

образователната мрежа – субсидиарност на училища в крайните градски райони, 

чиято инфраструктура и социален статус на населението не позволява крайни 

мерки за закриване на училищата. Политиката на субсидиарност в тези райони на 

столицата би трябвало да бъде съпътствана и с мерки за повишаване качеството на 

образованието в тези образователни институции и създаване на условия за 

устойчива подкрепяща среда, подпомагаща образователните институции. 
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      В районните администрации, в които има училища с недостатъчен брой на 

ученици би следвало да се предприемат мерки свързани с преструктуриране на 

училища, преобразуване на СОУ- ОУ, възможност за въвеждане на едносменен 

режим на обучение или  институционализиране на извънкласни дейности. 

   

      Аналогична е ситуацията по отношение друг важен показател – среден брой на 

учениците в едно училище. Средният брой за страната е около 283 ученика, за 

Столична община е около 555 ученика. Стойностите на този показател за Пловдив е 

около 635 и 610 ученика.  

       Средната пълняемост на една паралелка в Столична община също е по-ниска от 

тази в град град  Варна. Ако в София тя е 22.60 ученика в паралелка, във Варна е  

23.38  ученика. 

       Сравнително голям е броят на маломерните паралелки, които средно годишно 

възлизат на около 8% от общия брой паралелки в общообразователните училища в 

София. В началото на всяка учебна година Столичният общински съвет гласува 

приблизително постоянен брой маломерни паралелки, в едни и същи училища. 

        Това би трябвало да е достатъчно тревожен факт за ситуация, която остава 

непроменена в течение на много години и която явно се нуждае от предприемане на 

мерки от страна на администрацията, насочени към промени. 

 

Квалификационна структура на учителския персонал – данните са на база общ 

брой педагогически персонал: 

 

                    Образователна и професионално-квалификационна степен 

Показател София Варна за страната 

Персонал с висше 

образование, сте-пен 

„бакалавър” и 

„магистър” - % 

84.30 86.43 79.45 

персонал с лична 

квалификация -% 

29.16 42.81 28.88 

 

           Квалификационната структура на педагогическия персонал кореспондира пряко 

с качеството на образователния процес, с отлив от учителската професия, с текучество 
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на кадрите, с голям брой невзети/свободни часове и др. Човешкият ресурс е важен 

фактор за управление на процеса на оптимизация и повишаване качеството на 

образование, но местната власт няма необходимите правомощия за реализиране на 

такава политика. Въпреки това могат да бъдат използвани механизмите при решаваща 

роля на общината при план-приема за учебна година и ресурсите на 

неправителствените организации при програмно финансиране на дейности в 

образователните институции в партньорство със Столична община. 

           Материалната база на изброените в таблицата училища е с ограничен капацитет, 

повечето от тях работят на едносменен режим и не съществува възможност за 

разкриване на нови паралелки при едносменен режим на работа. Изключение правят 13 

СОУ и 24 СОУ.  

          Едновременно с тях съществуват и такива с неуплътнена база, която остава 

неизползвана и оскъпява издръжката. Наложително е наличната свободна база да бъде 

използвана, от една страна като фактор за оптимизиране на училищната мрежа /чрез 

преобразуване на СОУ в ОУ и гимназии, премахване на съжителството на две училища 

в една сграда/ и от друга като фактор, влияещ пряко на размера на разходите по 

издръжка. 

           Цитираните данни налагат извода за нуждата от мерки, с които ще могат да се 

решат няколко проблема: 

- закриване на училища, намиращи се в близост до други с цел намаляване 

разходите за издръжка, освобождаване на база за настаняване на училища, 

съжителстващи в една сграда, реализиране на публично-частни партнъорства за 

развитие и разширяване на образователни дейности. Мярката е крайна и следва да бъде 

въведена след задълбочен анализ на демографски показатели в района, 

комуникационна стратегия с широка гражданска подкрепа, оценка на рисковете. 

- преобразуване на училища от СОУ в ОУ и гимназии с цел уплътняване на 

съществуваща база и създаване на по-добри условия за провеждане на учебен 

процес. Мярката е в правомощията на местната власт и е необходима в 

централната градска част, където в близост съжителстват СОУ и ОУ. 

- създаване на ефективни финансови механизми за разпределение на ресурси и 

стимулиране на добрата административно-стопанска и учебна дейност на 

училищата, постигнали добри резултати при управление на училището; 
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- създаване на действаща програма за обучителна и квалификационна дейност; 

разширяване на мрежата от извънкласни и извънучилищни дейности, 

подпомагащи и мотивиращи преподаватели и ученици. 

           При така представените данни и демографски показатели предстоят няколко 

кризисни години, в които политиката на Столична община  по отношение на 

образованието трябва да съчетава принципа на субсидиарност, но с точно определени 

критерии и мерки относно районни администрации и училища, както и съпътстващи 

дейности в централната градска част, които да доведат до оптимално използване на 

материалната база, уплътняване на сградния фонд, въвеждане на дейности и мерки, 

подпомагащи образователния процес и повишаване качеството на образованието. 

Запазването на мрежата от образователни институции в Столична община изисква 

точно планиране на дейностите и мерките в краткосрочен план. Закриването или 

преобразуването на училища следва да бъде направено при точно отчитане на 

показатели и прогноза за демографското развитие на столицата.  

 

8. Анализ на база данни -Община  Варна 

 Варна е третият по големина град в България, заемащ площ от 205 кв.км. 

Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите 

природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа 

и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на 

пътя между Средния изток и Западна Европа. 

 Населението само в община Варна наброява 320 050 души. Община Варна има 

значителен демографски потенциал. Това се дължи на по-големите икономически и 

социални възможности, които тя предлага като инвестиционен и туристически център. 

Основно населението на общината е локализирано на територията на гр. Варна и към 

14.03.2005 година по данни на ГРАО то възлиза на 349 715 души. 

 Община Варна е община с мощен икономически потенциал. Тук се развива 

предимно индустриалния сектор и сферата на услугите. Добрият инвестиционен климат 

в общината и възможностите за туризъм са предпоставка за развитието на тези отрасли. 

 На територията на общината се обучават 8 000 ученици по 72 специалности в 12 
професионални училища. В структурната система на образованието в община Варна 
функционират още частни професионални гимназии, общообразователни училища, 
специални училища, СПТУ, а също така и техникуми, професионални гимназии и 
училища по изкуства. 
 От системата на висшето образование на територията на общината действат 8 
университета, специални институти, колежи, сред които Икономически Университет, 
Медицински Университет, Технически Университет, Варненски Свободен 
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Университет, Висше Военноморско Училище, Институт за международен туризъм, 
Институт за хидро и аеродинамика, Институт по океанология, Институт по 
металознание към БАН, Институт по воден транспорт, Институт по рибарство и 
аквакултури. 
 Броят на обучаваните студенти е 28 000, а числеността на преподавателите е 2 

100 научни работника.  

 На територията на общината към 2003 година има общо 48 детски градини, 

педагогическият персонал, който ги обслужва е 670 лица, а обхванатите от тях деца са 7 

963. Общообразователните училища са 52, а специализираните 3, като в тях работят 

общо 2235 учителя (в общообразователните - 2168 учителя, а в специализираните – 67). 

 По отношение броя на обучаваните ученици в общообразователните училища те 

са 32810 ученика, а в специализираните – 348. Ясно очертана е тенденцията на 

непрекъснат спад на броя на учениците, което обяснява до известна степен високия 

процент на неграмотното или нискообразовано население на територията на областта. 

 На територията на общината функционира единственият в областта логопедичен 

център.  

Таблица 2 

Структура на образователната система на територията на община Варна 
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9. Обща структурна рамка на проблемна ситуация 

9.1.Негативни тенденции: 

- диспропорция между численост на педагогическите кадри и намалял брой ученици 

в начален, прогимназиален, гимназиален етап; 

- неравномерно разпределение в териториалната мрежа от училища, несъответствие 

между населеност на района и брой образователни институции; 

- икономическа неефективност на публичните разходи за образование; 

- релевантност между дефицити на равнището на придобити знания сред 

подрастващите и голям процент необхванати ученици, както и деца, застрашени от 

отпадане; 

- текучество на педагогически кадри по някои от общообразователните предмети- 

чужд език, информатика и информационни технологии и други; 

- липса на връзка с динамиката на обществените потребности от квалификация и 

компетентности  : 

             - езикова подготовка; 

             - компютърни умения; 

             - граждански и социални компетентности за пълноценен живот; 

- драстично разминаване между социална ситуация  и социализационна програма на 

учебния процес; 

- необходимост от критерии за резултат от образователния процес; 

- необходимост от система за оценяване на резултатите от образователния процес и 

на система за институционално оценяване 

- необходимост от система за стимулиране и механизъм за поощряване на добрите 

практики  в образователния процес; 
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- липса на регулаторен механизъм, процес на планиране, реализиране и анализ на 

управленчески подходи – „неуправляемост” на системата за образование поради 

нарушени и нерегламентирани нови функционални връзки и взаимоотношения; 

 

9.2. Приоритети при реализиране на общинска образователна политика: 

 - дефиниране на обществено приемливи перспективни цели на образователна 

мрежа и нейното одобрение от широка гражданска общественост въз основа на 

публичен диалог; 

- достъп до качествено образование на всяко дете- превръщане на личностното 

развитие на младия човек в ключова ценност на образователната система; 

- преструктуриране на образователната система в съответствие с динамиката на 

обществените потребности: 

                 - образователни и възпитателни стандарти; 

                 - критерии за качество на учебния процес; 

                - гарантирана гъвкавост и структурна диференциация на училищната 

мрежа; 

- преструктуриране на общинската система за управление на образованието въз 

основа на принципа на диалог с адресата на образованието- комуникационна 

стратегия ; 

- необходимост от въвеждане  на нормативна уредба в съответствие с новия 

характер на демократизация и децентрализация на образователната система – 

иницииране на законодателни промени; 

- въвеждане на осезателни стимули за по-добри постижения в образователния 

процес и кариерно развитие, популяризиране, мултиплициране и устойчивост на 

добрите практики; 

- необходимост от регулаторен мониториращ механизъм – въвеждане на обществен 

контрол върху качеството на образованието и гарантиране на публичния достъп до 

информация  

- програма за повишаване капацитета на образователните институции при 

реализиране на училищна политика, кариерно развитие, програмно финансиране, 

иновативни практики и други. 
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9.3. Принципи на общинска програма за оптимизация: 

- оптимизацията като приемственост между етапи, степени, форми на обучение и 

образование, т.е. включване в общинската програма и предучилищното възпитание 

и образование в анализа на училищната мрежа; 

- оптимизацията като ефективен механизъм за достъп до качествено 

образование, а не като финансов механизъм за регулиране на мрежата – 

образователната мрежа не е само функция „разход”; 

- оптимизацията като възможност за  релевантност на социално – 

икономически, демографски, етнокултурни и други фактори, кореспондиращи 

на професионално, профилирано и друго образование; 

- оптимизацията като процес, който кореспондира с визията за развитие на град 

София – столица – разрастване, потребности, аналитично – прогностичен подход 

въз основа на демографски, етнокултурни, инфраструктурни, екологични фактори; 

- оптимизацията като процес насочен към достъпно образование с ясно 

изразени критерии и механизъм за качество на процеса и съвременен подход 

при организация на училищна, учебна и извънучилищна / подкрепяща среда.  

    

10. Механизъм за оптимизация на училищната мрежа в Столична община и 

община Варна 

  Създаването на устойчива институционална рамка, която да включва: 

1. Създаване на условия за регионална специфика на образователен модел за 

оптимизация на училищната мрежа 

1.1. Приемственост между предучилищно образование и възпитание и образователни 

институции – начален, прогимназиален, гимназиален етап на обучение  - средно 

образование 

- методика и анализ на данни; 

- създаване на условия за подготвителни класове в основни училища; 

- алтернативни форми, допълващи предучилищното образование и възпитание и 

подпомагащи адаптацията на деца и ученици към училищна среда; 

1.2. Организация на училищна и учебна среда: 

- въвеждане на едносменен режим на обучение; 

- възможност за институционализиране на извънкласната и извънучилищната дейност – 

въвеждане в рамките на образователната институция 

1.3. Подобряване на условията за учебен процес и подкрепяща среда 

- осигуряване на транспорт; 
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- столово хранене; 

- целодневен режим; 

- подкрепяща среда – ресурсно и щатно осигуряване на специалисти – логопед; 

- психолог;социален работник и други 

1.4. Механизъм за въвеждане на добрите практики в партньорство с неправителствени 

организации: 

- ресурсни центрове; 

- кабинети и центрове за дейности с различни целеви групи 

- центрове за квалификация на кадрите 

2. Преодоляване на дисбаланс във взаимодействието на участниците в образователния 

процес 

1. Учители 

2. Ученици 

3. Родители 

4. НПО 

 

Отворена гъвкава система на управление 

1. Вътрешен мониторинг и система за поддържане на качеството 

2. Ресурсно осигуряване на оптимизираната структура, съпътствано от 

необходимата предварителна подготовка, нормативна база и обучение; 

3. Обществена ангажираност и включване на различни партньори в 

комуникационна стратегия на общината 

4. Особени акценти върху: 

- уязвими групи и ромски етнически групи  

- деца и ученици със специални образователни потребности 

- отпадащи ученици 

- деца и ученици с асоциално поведение 

- деца и ученици от институции - ДОВДЛРГ 

  

11. Мерки за реализиране на ефективен механизъм за партньорство 

А. Работна група за разработване на мотивирани предложения за законови 

промени, гарантиращи децентрализацията, които: 

1. да гарантират стабилни правомощия на местните власти във връзка : 
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а) с откриване, преобразуване и закриване на детски градини, училища и обслужващи 

звена;  

б) с определяне на план-приема и броя паралелки в училищата и детските градини;  

в) с управлението и ресурсното осигуряване на общинските детски градини, училища и 

обслужващи звена. 

2. да съответстват на останалите закони и нормативни актове, които регламентират 

останалите правомощия на общините. 

 

Б. Приложими индикатори за ефективност на образователните институции 

(детски градини, училища и обслужващи звена), които включват качеството на 

образователните услуги, оценка на материалната база, управление и финанси, 

комуникация с външна среда и пазар на труда, работа с родители и местната 

общност и стратегическо планиране съобразено с образователните приоритети (на 

района, общината, региона, държавата, ЕС) и др. 

 

В. Изграждане на капацитет в общинската и училищната администрация за 

работа с : 

- аналитични инструменти и методи 

- програмни инструменти 

- комуникационни и PR инструменти 

- институционални партньори ( национални и международни). 

 

Г. Надеждно и постоянно осигуряване с актуална информация за:  

- демографското и социално-икономическо развитие  

- образователната политика на държавите –членки  на ЕС и на Европейския съвет за 

образование 

- очаквания на гражданите за образованието 

- състояние на пазара на труда и неговите очаквания и образователната система и 

нейното функциониране в България 

-анализи и проучвания, които засягат образованието и могат да оптимизират процеса на 

вземане на решение. 

 

Д. Осигуряване на подкрепяща среда за: 

- привличане на обществена подкрепа 

- привличане на финансиране 
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- привличане и организация на партньорство 

- методическа подкрепа за качеството на учебния процес 

- привличане на експертиза в области от стратегическо значение. 

 

Е. Оценка на материалната база на общинските образователни институции 

съобразно функциите им (енергийната ефективност, достъп на деца със СОП, 

ефективност на учебния процес). 

 

Ж. Програма за оптимизация на училищната мрежа, съобразена с : 

- План за развитие на София и Варна  и тяхното райониране 

- национални документи за развитието на образованието 

- програми на ЕС за оптимизация и развитие 

- пазар на труда и очаквания на работодателите. 

 

З. Комуникационна стратегия за оптимизация на мрежа, предназначена за 

получаване на гражданска подкрепа. Стратегията следва да е насочена към онези 

социални групи, които са най-заинтересовани – родители и родителски 

организации, бизнес, учители и училищна администрация, НПО и др. 

 

И. Програми за публично-частното партньорство в областта на оптимизацията на 

училищната мрежа, което да позволи включването на нов тип управление срещу 

определени гаранции за възстановяване на инвестициите. 

 

12. Вместо заключение: Модел на партньорство 

Моделът на партньорство има две  измерения, които го характеризират:  

• хоризонталното измерение, което е свързано с нивото на необходимите 

ресурси (човешки, материални, финансови, информационни)  

• вертикалното измерение, което зависи от ясното определяне на 

партньорството като акт на политическа воля и от участието на вземащите решения 

структури/субекти на всички етапи в процеса на обществената реформа.  

 Институционалният  механизъм на партньорство на местно ниво трябва да 

има ясно определен мандат и правомощия. Определящите елементи за 

функционирането му са адекватни ресурси, възможност за политическо влияние и 

компетенции за приемане/разработване на законодателство, разработване на анализ на 
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политики, изграждане на комуникация, координация и осъществяване на оценка на 

изпълнението на политиката.  

Системата за управление, планиране, мониторинг и оценка на прилагането на 

политиката на партньорство отразява политическата воля и партньорството между 

местното самоуправление, професионалните съюзи и гражданското общество.  

 

         Фигура 4 

Партньорство между заинтересованите страни на местно равнище 

  

 

ЕЛЕМЕНТИ НА МОДЕЛА НА ПАРТНЬОРСТВО 

Благоприятна среда 

• Политическа воля  

• Адекватни човешки и финансови ресурси  

• Правна и административна рамка  

• Активно гражданско общество  

Структура – Институционален механизъм 

• Водещо ведомство  

• Екип за управление на политиката   

• Междуведомствена експертна група  

• Координатори  

Механизми  

• Анализ (методика за натрупване на знания, осъществяване на комуникациите и 

повишаване на чувствителността)  

• Обучения (методика за повишаване на чувствителността)  

Местна политика 

 местна администрация 

 
 

Местни заинтересовани 
страни, население 

насочване и 
вземане на 
решения 

участие и даване 
на предложения  

насочване и 
вземане на 
решения 
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• Система за управление на информацията (комуникационни способи)  

Система за оценка (методика за поощрение)  

 

        Фигура 5 

 

 

Ефективното функциониране на модела изисква укрепване на  административния 

капацитет на институционалния механизъм, систематичност, аналитичност, 

координация и интеграция на усилията в най-висока степен.  

Един от най простите модели за планиране на системата, принадлежащ на Курт 

Левин (Huse and Cummings, 1985) предвижда четири стъпки на процеса:   

1. диагностициране: анализ на съществуващата ситуация и идентифициране на 

целите й и евентуалните пречки за осъществяването им.  

2. размразяване: намаляване на препятствията, които поддържат статуквото, 

неблагоприятно за осъществяване на ефективна политика. 

3. действия за: промяна  

4. замразяване: стабилизиране на промяната, която да се превърне в норма.  

Тези четири стъпки могат да се вградят в цикъла на стратегическо управление:      
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Фигура 6 

Цикъл на стратегическото управление 

 

 

 

 Съществуват множество фактори, които определят средата, в която системата е 

работеща и допринася за прилагането на ефективната политика. Това са:  

1. Политическата воля и ангажираността на местната власт.  

2. Поетите ангажименти от местната власт по национални закони и 

европейски регламенти.  

3. Националната правна рамка.  

4. Развитото гражданско общество.  

 Механизмите за гражданско участие могат да бъдат от информиране пред 

консултации и съвместно вземане на решения до оовластяване. 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
 

 

91 

информиране

убеждаване

сверяване

консултиране

обединяване

овластяване

МЕХАНИЗМИМЕХАНИЗМИ ЗАЗА ГРАЖДАНСКОГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕУЧАСТИЕ

  

Информиране: еднопосочни информационни потоци. Поддържа 

информираността на действащите лица, осигурява прозрачност и изгражда 

легитимност.  

�Разпространение на официални документи; 

�пресконференции, радио и телевизионни предавания или създаването на 

уебсайтове.  

�отговори на въпросници и проучвания,  

�безплатни телефони за „горещи линии” . 

 

Консултиране: двупосочни информационни потоци и размяна  на мнения. 

Консултациите включват обмен на информация и събиране на обратна информация и 

отзиви.  

�Оценки на бенефициентите,  

�направените с широко участие оценки на бедността, 

�срещи в общината,  

�фокус групи, национални конференции,  

�кръгли маси и парламентарни обсъждания. 

 

Сътрудничество: съвместни действия, при който инициаторът кани други  

групи да се включат в работата, но запазва правото си за вземане на решение и 

контрол.  

�публични дискусии на проекто-законодателство, 

�работни групи, ръководени от органите на управление, 
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�заседания за планиране, организирани от управлението. 

 

Съвместно вземане на решения: сътрудничество, при което контролът върху 

взетите решения е споделен. Споделеното вземане на решения е полезно, когато 

познанията, капацитетът и опитът на външните участници са критични за постигането 

на целите на политиката.  

�съвместни комитети, публично-частни партньорства, 

�консултативни съвети,  

�комисии от видни общественици, работни групи. 

 

Овластяване: прехвърляне на контрола върху вземането на решения, ресурсите и 

дейностите от техния инициатор към заинтересованите страни. Овластяване има когато 

външните лица, действащи независимо и в свой собствен интерес, могат да изпълнят 

политически мандат без значително участие или ръководство от страна на 

правителството/местната власт. 

  

    В заключение - ключови по отношение на човешките ресурси във връзка с 

осигуряването на пълноценно гражданско участие в партньорството местна власт 

- НПО са: 

  първо, капацитетът на администрациата и на неправителствените организации, 

ангажирани адекватно в процеса на  планирането, координацията, оценката и 

мониторинга на системата, и  

второ, обучението на експертите, ангажирани в нея, с цел повишаване на 

чувствителността им и познанията им по специализирани програми по идентифициране 

на обществени потребности, стратегическо планиране, организационен и финансов 

мениджмънт, партньорство, вкл ПЧП и партньорство „местна власт- НПО”, работа в 

мрежа, лобиране и застъпничество.  
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ІV. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СГО  
 
 1. СГО или НПО? Дефиниции и класификации 

 Гражданското общество е онази арена на действия, която е разположена между 

личната сфера /семейство, дом, частен бизнес/ и държавната власт. Сложността на 

определянето му ясно личи във формулировката, според която гражданското общество 

е “многомерна, вътрешно противоречива, динамично променяща се реалност на 

частните интереси на индивидите като свободни и автономни субекти” (Михайлов и 

Тилкиджиев, 1996: 84).  

 Най-често гражданското общество се отъждествява с Третия сектор на 

неправителствените организации. Международният проект на Johns Hopkins University 

например приема, че формално конституираните, неправителствени, нестопански, 

самоуправляващи се, неполитически и доброволни организации изграждат Третия 

сектор (Salomon and Anhier, 1994). 

        Графика 1 

 
Източник: Българският неправителствен сектор в контекста на развитие 

 

 Проф. Васил Проданов разделя гражданските организации на осем вида, според 

осъществяваните цели (Проданов В., Гражданското общество..), а Таня Желязкова 

(Желязкова Т., Гражданското общество..) ги разделя на четири категории, според 

водещата мотивация на създателите им в периода на прехода от тоталитарно към 

демократично общество: 

 За самоволните физически лица организациите с идеална цел, които те 

регистрират, са форма на бягство от безработица и вид трудова заетост. Точно тези 

граждански образувания обединяват усилията на изявени професионалисти с активна 

гражданска позиция и формирани социални умения. 

 За икономически замогналите се лица и групировки нестопанските организации 

са форма на социална защита на определени икономически интереси. Те оперират с 
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човешкия и финансов потенциал на своите образувания конкурентоспособно на 

структурите, които определят социалните процеси.  

 За професионалните съюзи на художественотворческата и научната 

интелигенция нестопанските организации са форма на осигуряване на условия и 

средства за запазване и изява на творческия потенциал на своите членове. Чрез тях 

опасността от смърт на културата и науката поради бедност се отдалечава.  

 За държавните служители, които изпълняват благотворителни функции по 

съвместителство, регистрираните от тях нестопански организации са форма на 

акумулиране на извънбюджетни средства, които скрито се вливат в държавните 

структури за социални дейности. 

 Според Таня Желязкова  четирите изброени категории организации с идеална 

цел заедно формират синтетичното цяло, наречено медиатор на гражданственост. 

Сложен, многолик, конфликтен посредник между потребностите и формите за тяхното 

задоволяване, между гражданина и неговата държава. (http://dem-

pr.hit.bg/2001_3/2001_3_14.htm) 

 За целите на по-нататъшното изследване приемаме разбирането за Третия 

сектор като включващ “различни форми на самоорганизирала се гражданска 

активност, чрез които се отстоява частната автономност като публично значима”  

(Кабакчиева, П.1998: 13 ). 

 

2. Доброволческият сектор 

Животът принуждава човек да върши много доброволни неща 

Ст. Лец 

Третият сектор понякога бива изцяло отъждествяван с доброволчеството и 

наричан освен "неправителствен" и "нестопански", но и "доброволчески". Причината за 

това е разбирането на доброволческата дейност като безкористна дейност в служба на 

обществото и определянето й като "неплатена, съвестна, избрана по собствено желание 

дейност в полза на другите" (Ochman, 1997). Доколкото колективното благоденствие е 

нейна цел, тя най-често и основателно се свързва с работата в организации с идеална 

цел, т.е. с Третия сектор. В този контекст интересен подход към определянето на 

гражданския сектор предлага Стефан Николов. Заради способността му да твори благо 

изследователят предлага да го наричаме: “благотворящият сектор”(Николов, 1999).  

В някои изследвания върху "доброволческия сектор" е възприета  широка 

дефиниция за гражданския сектор и доброволчеството се идентифицира с дейността на 
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всички граждански организации. Светлана Христова смята например че 

"международният широк доброволен сектор би се оказал тесен за българската 

действителност, в която виреят всякакви странни организационни видове и кръстоски 

между държавно-корпоративни, частни, политически, бизнес и други интереси" 

(Димитров Р., 1998: 49). 

 Най-релевантна за целите на настоящото изследване е дефиницията за 

гражданските организации от Третия сектор като: 

• формални - т.е. институционализирани в известна степен и вписани в регистъра 

като юридически лица; 

• частни - т.е. неправителствени организации, които са субект на частното право; 

• нестопански - т.е. неразпределящи печалби между собственици, ръководители и 

членове; 

• самоуправляващи се - т.е. организационно независими и неподвластни на 

контрола на външни центрове на управление; 

• доброволни - т.е. с доказана включеност на доброволна активност; 

• неполитически - т.е. не включващи партиите и други организации с 

непосредствена цел делегиране във властта; 

• неконфесионални - т.е. без официално признатите /но и непризнатите/ 

религиозни вероизповедания у нас (Димитров Р., 1998: 47). 

Румен Димитров коментира съществуващият понятиен конфликт между "charity" 

и "assotiation", т.е. между тесния и широкия смисъл на гражданска асоциация, като 

културен конфликт. Това е конфликт между англосаксонската и континентално-

европейската традиция. Последната разглежда гражданския сектор като "economie 

sociale" - т.е. включва към чисто благотворителните организации и представителствата 

на интереси, които не са извън икономиката и политиката." (Димитров Р., 1998: 48).  

Според международната класификация на НПО /ICPNO/ сферите на дейност в 

Третия сектор са : 

• култура, културно наследство, изкуство 

• образование и изследване 

• здравеопазване 

• социални услуги 

• околна среда 

• развитие и жилищно осигуряване 

• правозащитни 
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• филантропия и доброволно участие 

•  международни дейности 

•   професионални и бизнесасоциации и съюзи (Димитров Р., 1998: 61). 

 
3. История на българския доброволчески сектор 

Богатата история на българския доброволчески сектор намери своите 

изследователи едва в последните десетина години. Това е съвсем естествено, като се 

има предвид 45-годишната липса на гражданска инициатива. Въпреки че по време на 

социализма бяха създадени няколко организации от типа на фондациите, между които 

и "1300 години България", те не можаха да излязат от казионните рамки. Сред най-

стойностните изследвания върху доброволчеството в България са трудовете на Стефан 

Николов (Николов, 1999), на Райна Гаврилова и Иван Еленков (Гаврилова и Еленков, 

1998) и други. Изводите на тези изследователи, основани на широка фактологическа 

основа, са, че българската история дава ярки примери за силата и традициите на 

дарителството и спомоществователството. 

Добре документирана е например дейността на Добродетелната дружина (1862 г.), 

създадена по време на турското робство. Тя е разполагала със значителни дарения на 

родолюбиви българи. С тях били отпускани 680 стипендии годишно, за да могат млади 

българи да учат в Русия и Западна Европа. Стефан Николов определя “Добродетелната 

дружина” като “първата институционализирана форма на благотворителност в 

България” (Николов,1999: 11). 

Сред Освобождението през 1878 г. наред с индивидуалните дарения за училища, 

болници, църкви, се засилва и обществената благотворителност - за създаване на 

приюти, студентски общежития и столове, както и за изпращане на делегации за 

защита на българските интереси пред великите сили. През 1917г. е създадена първата 

българска фондация извън Добродетелната дружина - "За сираците от войната". Тя 

построява 18 сиропиталища при съотношение 5:1 на частни към държавни дарения. 

През 1942г. в статистическия годишник на Царство България са посочени 147 

сдружения, от които професионални съюзи- 47, културно-просветни дружества - 43, 

благотворителни дружества и съюзи - 15, научни дружества и съюзи – 12, и т.н. 

Общият преглед на историята на гражданските организации разкрива множество 

перипетии в борбата за оцеляването им срещу три конкурентни форми на социална 

организация - семейството, комерсиалните стопански организации и държавно 

субсидираните услуги. Тази борба според Райна Гаврилова е повлияна от редица 

специфични фактори в развитието им: "голямата роля на заимстването и 
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преработването на чужд опит, значението на собствената традиция, помощта от големи 

международни организации, трайното и широкото присъствие на политиката" 

(Гаврилова,1998: 13). 

Изследванията на съвременното състояние на доброволчеството потвърждават 

значимостта на въпросните специфични фактори. От първите години на 

"перестройката" създаваните неправителствени организации у нас плътно следваха 

партийния и политически релеф и така утвърждаваха съществуващия държавен 

монопол. Дори днес има редица образователни, културни, спортни и религиозни 

организации, които са скрита, превърната форма на съществуване на партийни и 

политически структури (GoNGO). Както смятат някои изследователи, част от тях биват 

създавани, за да изземат гражданската инициатива от обществото, а не да я инициират. 

Не е случаен и фактът, че според експерти днес Третият сектор все още е разпъван 

между дилемата - да бъде проправителствен или антиправителствен (Иван Кръстев). 

Досега у нас доброволческата дейност няма регламентация. През 2007 г. беше 

изработен проект на Закон за доброволчеството от група доброволчески организации, 

включително Български център за нестопанско право, Националния Алианс за работа с 

доброволци. Към момента Фондация «Лале» и «Български център за нестопанско 

право» започват кампания за приемане на Закон за доброволчеството в България след 

публично обсъждане на текста на закона с граждански организации. 

 

На 10 юли 2008 година членовете на Европейския Парламент приеха декларация, с която 

призовават Европейската комисия да обяви 2011 година за Европейска година на Доброволчеството. 

Български граждански организации активно участваха в лобирането на българските членове на 

европейския парламент в подкрепа на декларацията и се присъединиха към усилията на европейски 

организации и платформи, представляващи милиони доброволци. 

  

Такъв закон би регламентирал правата и отговорностите на доброволците, както и 

на организациите използващи доброволци. Подобни закони са приети в редица страни в 

ЕС, като тяхното съществуване показва ясно ангажимента на държавата към 

доброволческата дейност. 

  

4. Гражданското общество - между бизнеса и държавата  

Приема се, че държавата е Първи сектор, бизнесът - Втори сектор и нестопанските 

организация са Третият сектор.  
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Как се хармонизират върховете на триъгълника държава - бизнес - нестопанска 

организация? Могат ли да се съвместят интересите на самоосъзналия се гражданин, 

чиято инициатива търси поле за изява, на представителите на бизнеса, които постоянно 

разширяват кръга на потребностите за задоволяване, и на държавата, която е в 

невъзможност да задоволява всички потребности? Самият въпрос, както коментира Т. 

Желязкова показва, че полето на съвместяване на интересите на трите сектора се 

нарича приватизация на обществените услуги.  

 В своя публикация авторката предлага паралел на различията и пътищата за 

задоволяване на едни и същи потребности от държавата и от организациите с идеална 

цел. (http://dem-pr.hit.bg/2001_3/2001_3_14.htm) 

Таблица1 

Държавата № Третият сектор 

Обществена потребност 1 Собствена инициатива 

Държавен интерес 2 Групов интерес 

Удовлетворява масови потребности 3 
Обслужва неудовлетворени индивидуални 

и групови потребности 

Справедливо разпределение на 

услугите между гражданите 
4 По-ефективни конкретни услуги  

Административен апарат и сложна 

структура 
5 Малки функционални структури 

Финансова обезпеченост 6 Финансов риск 

Стандартен професионализъм 7 Високо ниво на професионализъм 

Държавни заплати 8 Доброволен труд 

Фиксирани цени на услугите 9 По-ниски цени на услугите 

Нормативни изисквания 10 Нестандартни идеи и опит 

Личността е институционализирана 11 Личността е автономна 

И накрая според Някои спорното твърдение 

“Рационалност и ефективност” 12 “Спонтанност и въображение” 

  

 Каквито и възражения да има срещу подобни обобщения, важно е да се 

отбележи, че най-често независимо от посочените различия, а може би и заради тях, 

взаимодействието между НПО и държавните институции обикновено се изразява в 

различни форми на своеобразно сътрудничество и понякога практически изключва 

критични оценки на дейността на институциите – пример е създаването на т.нар. 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
 

 

99 

“GoNGO”. Това се отразява съществено върху характера на взаимодействията с 

държавните институции и местните органи на управление.  

 

5. Краят на ХХ век:  четири нива на НПО - сектора и 11  критерия за 

устойчивост 

През април-октомври 1997 от CES Charities Evalution Services провеждат 

Сравнително изследване на 5 държави от Централна и Източна Европа /България, 

Чехия, Унгария, Словакия, Полша/. В него се предпоставят следните четири нива (От 

преход към развитие, 1998: 8): индивидуално, институционално, организационно и 

секторно. Индивидуалното обхваща уменията и знанията на членовете на НПО. 

Институционалното визира структурата  и операциите на НПО, организационното – 

стратегията за устойчивост, а секторното – капацитета на сектора като цяло. 

          

Таблица 2 

индивидуално –институционално – организационно – секторно 

индивидуално – умения и знания 

институционално – структура и операции на НПО 

организационно – стратегия за устойчивост 

секторно – капацитет на сектора като цяло 

 

Сравнителното изследване си поставя за цел да се предложат решения за 

стратегическо осигуряване на развитието на неправителствените дейности в 5-те 

страни, като са поставя акцент върху обучението. То е проведено чрез интервюта и 

фокус-групи, в които са взели участие 579 души от 431 организации в петте страни, 

като интервютата са с представители на основни чужди агенции, осъществявали 

програми в споменатите страни. 

Изследователите /Дж. Хаят, Л. Купър и Б. Найт/ въвеждат 11 критерия за 

устойчивост : 

1. подходяща законова среда 

2. здрави политически взаимоотношения 

3. сътрудничество между секторите 

4. доверие на обществото 

5. разнообразие на сектора 

6. сътрудничество в сектора 
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7. баланс между регионите 

8. финансова устойчивост 

9. включване на целевите групи и общности 

10. доставка на висококачествени услуги 

11.  професионализъм  

 

На базата на тези критерии авторите на проучването сравняват петте изброени 

страни. Изводът е, че Полша и Унгария, следвани плътно от Словакия и Чешката 

република, са в най-добра позиция, а България все още има да измине дълъг път към 

тяхното постигане. Друг общ извод на изследователите, който заслужава внимание, е че 

научните среди оказват слабо влияние в развитието на Третия сектор, въпреки че има 

редица високоуважавани учени, които работят в тази област (От преход към развитие, 

1998: 8). 

Препоръките на изследователите визират изпълнение на единайсетте ключови 

индикатора за устойчивост с отчитане на уникалния културен и исторически контекст -  

създаване на местни ресурси; подготовка на ръководители за сектора; поощряване 

междусекторните взаимодействия и сътрудничеството с чуждестранни организации; 

обръщане на внимание повече към дейностите за развитие на сектора, отколкото към 

дейноститe на индивидуално и институционално ниво, и др. (От преход към развитие, 

1998: 9-10) 

 

6. Българският Трети сектор в началото на ХХI век 

В началото на ХХI век вече е очевидно, че неправителствените организации 

участват в процеса на вземане на глобални, регионални и локални решения, 

осъществяват мониторинг и граждански контрол върху държавните и местните 

актьори. Неслучайно ги определят като “суперсила”, която може да получи широка 

обществена подкрепа, за да изпълнява своята отговорна мисия за постигане на съгласие 

между хората по изключително важния въпрос - как може да се премине от 

неустойчиво към устойчиво развитие? 

Броят и влиянието на НПО бързо нарастват не само по света, но и у нас. Според 

доклад на Българския център за нестопанско право (БЦНП) въпреки че Третият сектор 

възниква преди 1989 г., сериозното му развитие започва след политическите промени 

през 1989 г. и повечето НПО са създадени от 1990г. досега. (Проучване на практиките, 

2005). 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
 

 

101 

В началото на преходния период (1990-1994г.) са започнали да функционират 

около една четвърт (26%) от регистрираните НПО. Най-много организации (41%) са 

регистрирани от 1995 до 1999 г. Изключително “млади”, със стаж до пет години (2000-

2005г.), са 28% от организациите.  

В същото време, в периода след 2000 г. бяха осъществени промени, които 

подпомагат развитието на неправителствения сектор като приемането на нов Закон за 

юридическите лица с нестопанска цел и последвалите го промени в данъчното 

законодателство, предвиждащо облекчения за тези организации. Приемането му стана 

възможно след като през 1997 година се обединиха  над 800 неправителствени 

организации по инициатива на Институт “Отворено общество” - София и Българския 

център за нестопанско право и предприеха кампания за приемане на нов закон за 

юридическите лица с нестопанска цел.  Законът влезе в сила на 1 януари 2001 година и 

отмени Закона за лицата и семействата от 1949 година. Новият закон позволи 

съществуването на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) определени за 

осъществяване на дейност в обществена или частна полза, като първите се вписват в 

Централен регистър. (http://www.mjeli.government.bg/ngo/default.aspx)   

Интересни са данните от национално представително изследване на „Алфа 

рисърч” според което през 2006г. повече от една трета от българите вече знаят за 

съществуването на Централен регистър, в който се вписват организациите в 

обществена полза. (http://www.unglobalcompact.bg/publication/files/bg/CSR%20BG.pdf) 

        Графика 2 

 

Източник:Алфа рисърч 
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Подобно разделяне на два вида организации е в съответствие със световната 

практика в областта на правното регламентиране на неправителствения сектор.  

Създаването на по-благоприятна правна рамка за юридическите лица с 

нестопанска цел е, както видяхме по-горе, първият критерий за устойчивост на Третия 

сектор. Новият закон за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) даде възможност 

на тези организации по-сериозно да се включат в процесите на вземане на решения на 

национално и местно ниво, да засилят своите застъпнически умения и да изградят 

мрежи и коалиции, които по-добре да защитават техните интереси в обществото.  

Показателно е, че в края на ноември 2005 г. регистрираните НПО в България са 22 

366, от които  - 81% са сдружения, а - 19% фондации (Национален доклад, 2006:71). В 

края на 2007 г. в България вече има 27 хил. НПО, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), от които 83% са сдружения, 17% - 

фондации1. Според експертни оценки на Българския център за нестопанско право обаче 

активните сред тях са едва 2500. 

Профилът на българския Трети сектор е: млад, широк, дифузен, динамичен. Почти 

всички (96%) от съществуващите НПО са създадени след 1989 г., като в периода 1999 – 

2006 г броят им се увеличава 2.5 пъти.  

Персоналът и финансовите средства са разпределени неравномерно - екипът на 

повечето НПО е до 5 човека, а една трета от третия сектор изобщо няма нает персонал. 

84% от НПО използват доброволци.. Повече от три четвърти (77%) от НПО работят с 

до 100,000 лв. годишно, а 32% - до 5,000 лв. годишно. Секторът е силно зависим от 

държавата, от местната власт и най-вече от международните донори – според някои 

източници между 50 до 80% от НПО разчитат изключително на външно финансиране 

(Проучване на практиките... 2005:23; Възможности... 2007:8). 

Третият сектор е и разнообразен. Има НПО - мозъчни тръстове, които оказват 

влияние върху формирането и провеждането на политики чрез осъществяването на 

различни изследвания, консултации, изработването на становища, стимулирането на 

иновативни форми на пряко гражданско участие. Има НПО - доставчици на услуги или 

разпределящи средства, други пък имат за предмет на дейност - лобиране и 

застъпничество и инициират най-често законодателни, регулативни и антикорупционни 

инициативи. Отскоро, във връзка с възможността на неправителствените организации 

да извършват стопанска дейност, се формират и НПО - социални предприятия и 

обществени фондове. (Ганчева, Неправителственият сектор)  

                                                 
 1 Регистър БУЛСТАТ: http://www.registryagency.bg/bg/Services/bulstat/  
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7. НПО - имиджа и донорската политика 

Лошият имидж на НПО се дължи на факта че те се появяват в България не като 

естествена и осъзната потребност на гражданско общество, а като наложен отвън модел 

на структуриране и функциониране на „чужда фактичност”. Това прави организациите 

и цялата структура на сектора, несвойствена и отдалечена от националните традициите 

и особеностите на българското общество.  

Проведеното сред представители на две различни групи – работещи в НПО и 

медии, изследване на „Маркет линкс” откроява две страни от актуалния образ на НПО 

в страната. Различията в тези два образа показват, че съществува “дистанция“ между 

организациите на гражданското общество и самите граждани. То се изразява в: 

• Основни липси на информация за същността, целите и мисията на 

организациите на гражданското общество. 

• Формирането на негативни представи и образи за НПО и техните дейци 

• Липсата на ярки позитивни образи на успешни НПО 

• Недостатъчни умения на НПО за работа с медиите и провеждане на 

ефективна медийна политика както на отделните НПО, така и на корпоративна медийна 

политика на неправителствения сектор като цяло. (Имидж на НПО в България, 2005:6) 

 Основна причина е, че НПО отговарят не толкова на реални обществени 

потребности, колкото на условията и изискванията на външното финансиране. Общо е 

разбирането, че предстоящото намаляване на външното финансиране се измества - след 

приемането ни като член на ЕС- от появата на други ефективни механизми, които да 

осигуряват вътрешно финансиране, като европейските структурни фондове.  

 Последното  обстоятелство поставя НПО пред голямо изпитание и налага 

преосмисляне на тяхната организация, методи на работа и обществено позициониране. 

Съществува не само непознаване, но и подценяване на дейностите и работата на НПО. 

В доклада, свързан с имиджа на НПО, е очертана тенденцията НПО да се приемат като 

организации, работещи в интерес на своите дейци, които се определят като работещи 

основно в частния си и личен интерес. Това провокира както подценяване на техните 

резултати така и негативни реакции, въпреки многократно доказаните добри практики 

и резултати от редица проекти.  

Пълната зависимост на неправителствения сектор от външно финансиране и 

съответно от развитието на донорската политика е основна тенденция, която остава 

критична за гражданската същност на този сектор.  
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8. НПО в България – „устойчиво неразвитие”, „ несигурна устойчивост” или 

„ устойчиво развитие”? 

 Забавената децентрализация превърна НПО повече в партньори на държавата, 

отколкото на гражданите. Вероятно това е една от причините като цяло гражданските 

организации да се ползват със сравнително ниско обществено доверие и лош имидж.  

Друга причина е, че само около 10% от регистрираните 27000 са активните, като 

повечето предоставят услуги – предимно в социалната сфера, и далеч по-малко се 

занимават със застъпничество и с кампании. Така например, редица изследователи 

отбелязват, че участието на НПО в различни форуми, вкл. и в областните съвети за 

регионално развитие, е формално и на практика те не са достатъчно ефективно 

включени в процеса на формиране на политики, а мониториращата им роля като цяло е 

ограничена и незадоволителна.  

Елитарният подход на НПО да работят с т. нар. целеви групи като бенефициенти 

пък поставя под съмнение твърденията, че чрез тези организации се чува гласът на 

гражданите, и то в интерес на местното и регионално развитие (Гражданското 

общество 2005:70-71).  

Резонният въпрос, който възниква след подобни заключения е: възможно ли е 

устойчиво общество без устойчив НПО сектор? 

Когато става дума за устойчиво развитие в една страна, в един регион, в едно 

селище не може да се пренебрегва влиянието на неправителствените организации, 

които са сравнително нови актьори, но вече признати за неотменна част от постигането 

на устойчивото развитие на обществото. Те осигуряват обучение и експертиза; участват 

в определянето на дневния ред на обществото, включително чрез предлагане 

алтернативи на развитието; предоставят социални услуги на рискови групи; подпомагат 

решаването на значими за хората икономически и екологични проблеми и лобират пред 

местни и държавни институции; съдействат за откритост и прозрачност на 

управлението... 

Дали обаче самият неправителствен сектор е толкова устойчив, колкото са 

очакванията на неговите лидери и на гражданите? 

Светлина върху не/устойчивостта на българския НПО сектор хвърля Индексът за 

устойчивост на неправителствените организации за 2005 година, изготвян редовно от 

Американската агенция за международно развитие.  

Той комбинира седем фактора, които са важни за устойчивостта на организациите. 

България има най-ниска оценка на показателите организационен капацитет (4.5) и 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
 

 

105 

финансова обезпеченост (4.2). Най-добри са оценките за законова база (2.0) и 

застъпничество (2.5). 

          Графика 3 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации в България 

 
Забележка: Оценката 1 означава напълно развит неправителствен сектор, а 7 – ниско ниво на 

развитие.  

 

През 2005г общият индекс за сектора остава непроменен за България със стойност 

3.2. През 2006 г индексът отново запазва своята стойност, като застъпничеството се 

променя на 2,4, а публичния имидж на 3,1. 

Като основни пречки пред устойчивостта на неправителствения сектор са 

дефинирани: липсата на организационни умения - част от организациите нямат 

стратегическа визия и план за бъдещето; липсата на ясна структура и дефиниране на 

отговорностите в екипите, липсата на постоянен състав и на инвестирането в човешки 

ресурси, неустойчивото финансово развитие на сектора ( The 2005 Sustainability index).  

Изключително интересен ракурс към стратегическата рамка за устойчивост на 

НПО предлага и изследването „Българският неправителствен сектор в контекста на 

развитие”, в което се дискутират три измерителя на устойчивостта на НПО – 

ефикасност, непрекъснатост  и разчитане на самия себе си. Тези три аспекта 

съответстват на въпросите – „какво трябва да се направи?” (устойчиво развитие), “как 

трябва да се направи?” (чрез постоянни дейности – устойчиви програмни/проектни 
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интервенции), и „кой трябва да го направи?” (организации, които могат да разчитат на 

собствените си сили, устойчиви институции) (Българският НПО сектор 2003:90).  

 Изследователите посочват два много значими фактора, които възпрепятстват 

устойчивостта: 

• първо, неструктурираният и разкъсан неправителствен сектор, лишен 

от смислени връзки и начини за вътрешна комуникация,  

• второ - липсата на ясна самоличност и положителен имидж на 

сектора, чрез които той да привлича масовата подкрепа на обществеността. 

 В този вид според анализаторите той не може да води постоянен и продуктивен 

диалог с правителството и да привлича надеждни ресурси от него, нито да разчита на 

подкрепа от обществеността. Ключът към бъдещата устойчивост на НПО авторите 

откриват в подобряването на отношенията му с общностите, в повишаването на 

капацитета и качествата на сектора и в неговите бъдещи икономически дейности 

(Българският НПО сектор, 2003:10). 

Оптимистичната прогноза на експертите е, че българската неправителствената 

организация от ново поколение ще е автентична - тоест ще съществува, за да изразява 

проблемите на гражданите и да защитава интересите им. Ще е преодоляла пълната си 

зависимост от външни донори, ще се издържа от заинтересуваните страни, тоест ще 

може да привлича средства от граждани и корпоративни дарители. При работата си по 

структурните фондове, ще го прави в партньорство с общините и бизнеса. Дизайнът на 

проектите й няма да се основава на наличните пари, а на реалните нужди (demand-

driven вместо supply-driven). Ще изразява активна гражданска позиция и ще упражнява 

натиск над властта. Казано иначе, NGO 2.0 ще е истинска ( в. Дневник, NGO 2.0). 

 Основният извод от оценката на устойчивостта на НПО сектора е, че при 

настоящата законова рамка, трудния достъп до финансови ресурси и все още 

недостатъчно развитите организационни умения, неправителствените организации в 

България все пак успяват да оказват влияние върху обществения живот. Аргумент за 

това е фактът, че и държавата, и бизнесът вече преодоляват пълния си негативизъм към 

НПО и започват да ги използват като посредник при решаване на проблеми, като 

медиатор на групови граждански интереси в хода на преследването на общи развойни 

цели. Въпросът е - как оттук нататък силните страни на НПО могат да се 

трансформират във възможности, а слабите страни на сектора да не се превърнат в 

заплахи за устойчивостта му? 
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9. НПО - парадокси на устойчивото развитие 

В страните в преход се наблюдава следният парадокс: ако НПО искат да влияят на 

държавата, те трябва да се доближат до нея и тогава по-лесно се дистанцират от 

функциите си на гражданско общество. Ако останат твърдо на позициите си на 

гражданско общество, те лесно биват маргинализирани и не им се дава достъп до 

процеса на дефиниране на политиките за развитие.  Ето защо малкото автентични 

граждански организации в България, които защитават интересите на хората, дори и 

днес трудно се отърсват от подозренията в клиентелизъм и съпричастност към т.нар. 

“преразпределителни коалиции” (М.Олсън). 

 Друг парадокс е високото самочувствие на НПО на фона на ниското обществено 

доверие към сектора и слабата му загриженост за общността. При изследване мотивите 

за участие в структурните фондове авторите на  Националния доклад за 2006г. „Готови 

ли сме за фондовете на ЕС?” отбелязват ограниченото присъствие на функцията на 

застъпничество на НПО. Ниският ранг на мотиви като представяне на интересите (9%) 

и познаване на нуждите на целевите групи или на района (6%) разкрива, че НПО не са 

достатъчно мотивирани да допринасят за регионалното и местно развитие или за 

развитието на общността. “Това, освен като парадокс, може да бъде окачествено и като 

значителен проблем, както и да бъде счетено за знак, че и в момента голяма част от 

НПО са абдикирали от някои от основните си функции”, коментират авторите 

(Национален доклад 2006:73).  

 Никак не е случайно, че според изследване на “Болкан асист“ от 2005г - само 

3,4% от хората се сещат за смислена гражданска организация в тяхната община, която 

да е допринесла за подобряването на условията на живот през последната календарна 

година (Гражданското общество 2005: 66).  

 Парадокс е, например, че според Доклада за човешко развитие на ПРООН - 

България за 2006г., на практика всички български НПО искат да участват в 

използването на структурните фондове от ЕС.  
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Графика 4  

 
Източник: Готови ли сме за фондовете на ЕС?, България:Национален доклад за развитието на 

човека, 2006, ПРООН. 

 

3/4 много активно и 1/4 до известна степен. НПО дори са готови да заемат 

конфликтни роли – и като изпълнители на проекти, и като управляващи програми, и 

като извършващи мониторинг.  

Подобна всеядност според анализа в Доклада е “признак на неизживения период 

на ориентация към наличните пари, а не към реалните нужди (demand-driven вместо 

supply driven) и контрастира със сравнително ограничените възможности за участие на 

НПО, което се потвърждава от опита на страните-членки на Европейския съюз”. 

Според авторите, третият сектор не разбира достатъчно своята роля да насочва, 

наблюдава и използва ресурсите на структурните фондове, а не да ги управлява 

(Национален доклад 2006:72). 

Към парадоксите, свързани с НПО и устойчивото развитие можем да причислим и 

факта, че към края на 2008г България все още няма своя Национална стратегия за 

устойчиво развитие, въпреки че през 2007г. в публичното пространство се появи 

Проект (Проект на стратегия 2007).  

В становище от 29 май 2007 на Института за зелена политика (ИЗП), член на 

“Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС”, се коментира 

Проекта на Стратегия за устойчиво развитие (СУР) на Република България. В 

цитирания документ се отбелязва, че природозащитните НПО не са поканени за 
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участие на най-ранен етап, така че да дадат своя принос максимално ефективно, не се 

предвижда НПО да участват и при мониторинга и контрола по изпълнението на 

Стратегията...(Становище 2007: 1). 

 Примерът с Проекта за Национална стратегия за устойчиво развитие показва, че 

държавата е неустойчива в зачитането на гражданските организации като равностоен 

партньор във формирането на обществената политика. Създаването на условия за 

устойчиво и балансирано развитие на районите в Република България и осигуряването 

на предпоставки за намаляване на между-регионалните и вътрешно-регионалните 

различия, както и подпомагането на растежа на заетостта и доходите на населението 

обаче не могат да бъдат реализирани само от държавата. Другото име на устойчивото 

развитие е партньорството, но практика у нас се превърна „фабрикуването” на 

стратегии – вече са над 100 - без участието на заинтересованите страни, включително 

НПО, което възпроизвежда асиметрията „държава-граждани” (Ганчева 2004 ). 

 Изброените по-горе парадокси доказват тезата, че потребителският модел се е 

вкоренил здраво както в поведението и очакванията на НПО, така и в 

поведението и очакванията на гражданите. Нещо повече – проектите за устойчивост 

все още са несвързани помежду си, повечето са пилотни и неустойчиви, като 

парадоксално е, че в малките населени места и в селата, където има най-голяма 

потребност от устойчивост, няма капацитет за осигуряването и. Често там даже няма и 

НПО или ако има те са силно неустойчиви. Очакванията ни обаче са, че в големите 

градове вече има натрупан капацитет, който най-после ще мотивира и мобилизира и 

гражданите, и НПО не само да заемат активна позиция при решаване на проблеми, но и 

да партнират помежду си в интерес както на устойчивото развитие на обществото, така 

и в интерес на собствената си устойчивост.  

 

10. Култура на неучастието vs. култура на участието  

Участието на гражданите в управлението е основна характеристика на доброто 

управление. Неслучайно в Договора от Лисабон за изменение на Договора за Ев-

ропейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 

декември 2007 г., са предвидени следните гаранции за гражданско участие:  

•  Институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и на 

представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите 

мнения във всички области на дейност на Европейския съюз.  
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•  Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с 

представителните организации и гражданското общество.  

•  С цел да осигури съгласуваност и прозрачност на дейността на 

Европейския съюз Комисията провежда широки консултации със заинтересованите 

страни.  

На този фон в България забелязваме асиметрия между държава и граждани, плод 

на дефицита от реално овластяване на гражданите. Тя обяснява не само защо се 

доверяваме повече на европейските институции, отколкото на българските, а също и 

защо културата на неучастието е по-приемлива и социално желателна, отколкото 

културата на участието.  Асиметрията и недоверието към елитите, породено от 

корупцията по високите етажи на властта създават деформации и опасения от загуба на 

личностни, жизнени ценностни и морални ориентири в цялото общество.  

Характерни за културата на неучастие са например “отказът от информация”, 

“ескейпизмът”, “ вътрешната емиграция”, “ изтичането на мозъци”, „ апатията”. 

Културата на неучастие се формира следствие на т.нар. „рационално невежество”  

(Олсън, 2001), феномен, при който типичните граждани избират да не се интересуват от 

обществени въпроси, тъй като разходите за получаване на знания за тях са по-високи от 

ползите.  

Ето защо една от формите на пасивен граждански протест срещу изолацията от 

достъп до информация, до еврофондове, до участие и до други значими за гражданите 

ценности е незаинтересованото поведение. Например, голяма част от безработните и 

пенсионерите, т.е. от неучастващите, смятат, че евроинтеграцията не се отнася лично 

до тях. Те явно не сеят илюзии, за да не пожънат разочарования.  

 

11. Финансиране и/или партниране? Къде е устойчивостта? 

Организациите от Третия сектор търсят разнообразни източници на финансиране, 

за да могат да се издържат. Техните източници на финансиране са чрез: 

• Сътрудничество с държавата  

• Сътрудничество с бизнеса 

• Дейности, които носят приходи 

• Индивидуални дарения  

• Грантове от местни и международни фондации и фондове 

• Партньорство 
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По-долу-ще разгледаме някои от изброените възможности и тяхното 

приложение у нас. Преди това обаче ще отбележим, че основният източник на ресурси 

у нас продължава да бъде проектното финансиране от чуждестранни донори - все 

повече от ЕС и все по-малко от други донори, както и субсидии или безвъзмездна 

помощ от държавата. Членският внос и доходът от стопанска дейност имат съвсем 

маргинално значение. 

 

12. Пряко държавно финансиране на НПО2 според БЦНП 

Прякото държавното финансиране на неправителствения сектор е традиционна 

форма на подпомагане, която се осъществява чрез отпускането на субсидии, 

реализиране на грантови схеми, възлагане на обществени поръчки. Те могат да бъдат 

предоставяни както на централно ниво от държавния бюджет /чрез парламент, отделни 

министри/, така и на местно ниво, чрез местните бюджети. От изброените механизми за 

пряко държавно финансиране субсидиите3 и грантовете са най-често използваните. 

В повечето случаи субсидиите се отпускат на организации, които имат значителен 

принос за изпълнението на държавни политики. Обикновено субсидиите се уреждат със 

закон и се отпускат от органа, който е отговорен за изпълнението на съответната 

държавна политика. Финансиране чрез субсидии се извършва по отношение на големи 

международни организации като Червения кръст, национално представени 

формирования, големи организации – оставчици на услуги и други. Практиката да се 

отпускат субсидии на подобен род организации някои определят като 

дискриминационна спрямо останалите НПО, осъществяващи дейностите си в същите 

сфери, в които работят и субсидираните организации. 

От 2005 г. в Закона за държавния бюджет се предвиди финансиране на НПО за 

разработени от тях проекти в определени от закона области. Финансирането се 

извършва на конкурсен принцип и за финансиране могат да кандидатстват само 

организации, извършващи дейност в обществена полза. Конкурсното финансиране 

                                                 
2 В представения в този раздел  анализ са цитирани части от публикацията „Пряко държавно 

финансиране на НПО”, изготвена от Български център за нестопанско право по проект “Основни 

стратегически насоки за БЦНП 2007-2010”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна 

и Източна Европа (http://www.bcnl.org/docs/Analiz_budgetni_subsidii_442.pdf) 
3 Субсидия /от лат. Susidum – помощ, подкрепа/ – форма на пряко държавно финансиране, което не е 

свързано с осъществяването на определен проект или дейностиот НПО. Отпускат се за обща подкрепа на 

организациите от държавния или местния бюджет. 
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може да се отчете като голям успех, допринасящ за финансовата устойчивост на НПО. 

Чрез него се разширяват кръгът от държавно подкрепяните организациите, което се 

оценява като положителна крачка срещу фаворизирането на определен род 

организации. 

Другата популярна форма на пряко държавно финансиране са грантовете. 

Грантовете се предоставят чрез централните правителствени институции, чрез отделни 

министри или други държавни органи. При грантовите схеми държавата очертава 

определен кръг цели и политики, които трябва да бъдат изпълнени, без да посочва 

средствата за постигането им. 

НПО сами оформят идеите си за това как най-добре може да се постигне 

предначертаната от държавата цел в проект, с който кандидатстват. Например: 

правителството си поставя за цел да намали процентът на безработни жени. Наред с 

другите мерки, които може да предприеме е и тази да стартира грантова програма за 

НПО. 

 Въведеното пред 2005 г. безвъзмездно финансиране на ЮЛНЦ носи някои от 

белезите на грантовото финансиране, но има много отношения, в които трябва да се 

доразвие и усъвършенства, смятат от Български център за нестопанско право (БЦНП). 

В условията на нов тип субсидиране  темата за прякото държавно финансиране е 

тясно свързана с взаимоотношенията, съществуващи между държава и 

неправителствени организации.  Финансовите грантовете обикновено се отпускат чрез 

открита процедура по кандидатстване/конкурс/, като финансирането е ефективно от 

момента на подписването на договора между гранто-отпускащият орган и 

организацията получател на финансирането. 

Средствата за финансиране чрез грантове идват от бюджета /централен или 

местен/, но могат да произхождат и от специални фондове, създадени от алтернативни 

източници на приходи. Налице са определени европейски принципи при отпускане на 

финансови средства, които задължителност трябва да се спазват: 

- Прозрачност и откритост – тези принципи се свързват с осигуряването на 

максимално ясна процедура по кандидатстване, предвиждането на недвусмислени 

правила при оценяването на предложенията и при избора на печеливш кандидат. Тези 

принципи се свързват с изискванията да се публикува обявата за отпускане на грант в 

национални и местни медии; изпращане на копие от публикацията до потенциални  

кандидатстващи организации; даване на подходящ срок за кандидатстване, определяне  

на обективни критерии, по които ще се допускат и оценяват проектите и публикуването 

на тези критерии; публикуване също на имената на избраните организации и др. 
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- Еднакво третиране на кандидатите – този принцип се свързва с 

установяването на обективни критерии, които ще гарантират отсъствието на каквито и 

да било дискриминационни елементи, а така също и на факта, че успешният кандидат е 

избран на база на качествата на предложения проект. 

- Равностойно участие от всеки кандидат - този принцип означава, че 

информацията за държавно финансиране е разпространена максимално и широко сред 

потенциалните кандидати, окуражавайки участието им; 

 -   Отчетност – разходване на отпуснатите средства по отговорен начин и 

съгласно разписаното в проекта и с оглед ясни отчетни правила. (Пряко държавно 

финансиране на НПО: 4). 

 

ВИДОВЕ ГРАНТОВЕ: 

Едно от основните деления на грантовете е според вида подкрепа, която се оказва 

с отпускането им. В този смисъл грантовете се делят на проектен и институционален. 

A. Проектен грант 

Проектният е грант е правният инструмент, чрез който се отпускат средства за 

реализацията на определен проект, целящ постигането на определени правителствени 

политики. 

Грантът се отпуска на конкурсен принцип.  

Б. Институционален грант 

При институционалния грант за разлика от проектния се подкрепя 

съществуването на самата организация за определен период от време. Този вид грант не 

е свързан с постигането на определени резултати от подкрепяното НПО. С 

институционалния грант, за разлика от проектния се покриват оперативните разходи на 

финансираните организации. 

Институционалната подкрепа следва да се отпуска на организации, които със 

самото си съществуване спомагат за развитието на гражданското общество или биха 

реализирали политики, постигането на които е от дългосрочен интерес за 

правителството. 

Разграничението между двата вида грантове е в степента на конкретност. При 

проектния грант правителството има определени очаквания, спрямо НПО 

грантополучател. 
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13. Правна регламентация и форми на пряко държавно  финансиране на НПО в 

България според анализ на БЦНП 

До 2005 г. в България държавното финансиране на НПО се е осъществявало 

единствено под формата на отпускане на субсидия. Традиционно са субсидирани 

определен род организации, като Български институт по стандартизация, Съюзът на 

инвалидите и др.  

Ежегодно в държавния бюджет се предвижда определена сума за субсидиране на 

този род организации. Изборът им не се осъществява на конкурсен принцип. Няма 

яснота по какви критерии се избират тези организации, което създава напрежение в 

сектора и предизвиква недоволството на останалите НПО, до които е невъзможен този 

източник на финансиране.  

Като положителна стъпка в системата на държавно финансиране в България може 

да се отчете, предвиденото в закона за държавния бюджет положение, според който 

субсидираните не на конкурсна основа организации нямат да право да кандидатстват за 

финансирането на ЮЛНЦ,  осъществявано на конкурсен принцип по реда на Закона за 

бюджета. 

От 2005 г. в Закона за държавния бюджет се предвиди финансиране на НПО за 

разработени от тях проекти в определени от закона области. Финансирането се 

извършва на конкурсен принцип и за финансиране могат да кандидатстват само 

организации, извършващи дейност в обществена полза. Конкурсното финансиране 

може да се отчете като голям успех, допринасящ за финансовата устойчивост на НПО. 

Чрез него се разшири кръгът от държавно подкрепяните организациите, което се 

оценява като положителна крачка срещу фаворизирането на определен род 

организации. 

Процесът на държавно финансиране в България постепенно преминава от 

субсидиране на организации към финансиране на конкурсен принцип, на базата на ясно 

разработени и обективни критерии. 

 В Законопроекта за бюджета на Република България за 2009г. например се 

предвижда увеличение на размера на бюджетните субсидии в сравнение с миналата 

година, но то не е отразено в еднаква степен за субсидиите в полза на поименно 

изброените национално представени организации и за тези, които ще се предоставят на 

конкурсен принцип. При общо увеличение на бюджетните субсидии за нестопански 

организации с 18 % в сравнение с миналата година, сумите които ще се разпределят на 

конкурсен принцип се увеличават едва с 3 %. Така ако миналата година са били 

заделени малко над 8 млн. и половина лева и от тях 1 млн. е бил предвиден да се 
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разпределя с конкурс, то сега са планирани около 10 млн. и 300 хил. лева, от които само 

милион и 35 хил. ще са с конкурс.  

 Тук можете да намерите сравнителна таблица за бюджетните субсидии за 

нестопански организации за 2008г. и планираните суми според законопроекта за 2009 г. 

(http://bcnl.org/newsbg.php?n=298). 

         Таблица 3 

# Организация 
2008 (в хил. 
Лева) 

2009 (в хил. 
лева) 

1. БЧК 2 500,0 3 000,0 

2. Съюз на инвалидите в България 500,0 600,0 

3. 
Съюз на военноинвалидите и 
военнопострадалите 

199,0 238,8 

4 Съюз на слепите 550,0 660,0 

5 БАЛИЗ 150,0 180,0 

6 
Национален съюз на 
трудовопроизводителните кооперации 

337,0 404,4 

7 
Национален център за социална 
рехабилитация 

250,0 300,0 

8 
Асоциация на родители на деца с увреден 
слух 

79,0 94,8 

9 Съюз на Глухите 262,0 314,4 

10.  Българска асоциация “Диабет” 286,0 343,2 

11. 
Асоциация на родители на деца с 
нарушено зрение 

70,0 78,0 

12 
Национална асоциация на слепоглухите в 
България 

136,0 163,2 

13 
Национална потребителна кооперация на 
слепите в България 

80,0 96,0 

14 Съюз на ветераните от войните в България 213,0 255,0 

15 

Асоциация на Национален съюз на 
кооперациите на инвалидите, 
Националната федерация на 
работодателите на инвалидите и Съюз на 
военноинвалидните кооперации  

220,0 264,0 

16 
Сдружение “Комисия интеграция на хора 
с трайни увреждания” 

45,0 54,0 

17 Център за психологически изследвания 140,0  168,0 
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18 
Български асоциация за невромускулни 
заболявания 

Отсъства 50,4 

19 
Асоциация на родители на деца с 
епилепсия 

Отсъства 50,4 

20 
Асоциация на организациите на хора с 
увреждания и организации за хора с 
увреждания 

49,3 Отпада 

21 Съюз на народните читалища 45,0 84,0 

22 Рилска Света обител – Рилски манастир 490,0 580,0 

23 Български институт за стандартизация 965,0 1 074,0 

24 
Национален дарителски фонд “13 века 
България” 

100,0 220,0 

25 Резерв за ЮЛНЦ в обществена полза 1 000,0 1 035,0 

  Всичко 8 666,3 10 307,5 

 

2008 – 11, 5% от общата субсидия се разпределя на конкурсен принцип 

2009 – 10% от общата субсидия се разпределя на конкурсен принцип 

При увеличение на субсидията с 18%, увеличението при конкурс е 3% 

 

 

14. Другото име на партньорството с бизнеса: Корпоративна социална 

отговорност (КСО) 

Корпоративната социална отговорност (КСО) прави възможно сътрудничеството 

между бизнеса и гражданското общество. Целта в повечето случаи е преодоляването на 

глобалните проблеми като бедността, социалното изключване, незачитането на 

човешките права, разрушаване на средата и др. Резултатите обикновено са достъп до 

образование и здравеопазване, подобрена грижа към околната среда, овластяване на 

младите хора, увеличена прозрачност и отчетност на обществения, частния или НПО-

сектора. КСО дава възможност на пазара, държавата и обществото да работят заедно, в 

името на обща кауза.  

 „Концепцията за корпоративното гражданство е отговорът на бизнеса на 

променящите се обществени нагласи” (Райков, З. Корпоративен гражданин.  С., 

Дармон, 2004, с. 111).  

Корпоративното гражданство е начинът, по който съвременната компания 

инвестира в обществото и обществото инвестира в нея. Внедряването на социалната 

отговорност е знак, че погледът на бизнеса вече не е обърнат само навътре към себе си, 
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към собствените печалби, но и към другите, към общността и средата, в която 

компанията извършва дейността си. При това не по принуда или заплахата от санкции, 

а защото е налице осъзнат дълг към обществото.  

Корпоративната социална отговорност (КСО) е механизъм, който дава 

възможност на бизнеса да поема по-голяма отговорност за действията си, за мястото, 

където извършва дейността си, както и за засегнатите публики.   

 Според дефиницията на Европейската комисия КСО е концепция, при която 

компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната 

среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с 

всички заинтересовани страни. 

 

15. Корпоративната социална отговорност в България 

“Най-голямата полза от капитала не е правенето на пари, а правенето на пари с 

цел подобряване на живота” Хенри Форд 

 

Понятието КСО в България бе въведено и широко популяризирано у нас от 

Форума на българските бизнес лидери, който има над 160 членове от бизнеса (в т.ч. 

най-големите мултинационални компании) и неправителствени организации. Неговите 

цели са да насърчава социално отговорни бизнес практики от полза за бизнеса и 

обществото, да разработва проекти и програми за партньорство между бизнеса, 

властите и гражданското общество и за размяна на идеи, информация и опит в тези 

области. 

Включително и благодарение на усилията на Форума на българските бизнес 

лидери от спорадична и хаотична дейност дарителството и социално отговорните 

практики постепенно се превръщат в открояваща се и интегрирана част от дейността на 

бизнеса.   

Алфа Рисърч посочва три основни предпоставки за това4: 

Първо, позитивното икономическото развитие на страната.  

Второ, все по-активното навлизане в България на представителства на 

чужди фирми, които налагат установени практики на обществено отговорна дейност. 

дейности. „Ангажирането с определен тип социално отговорни дейности, 

повишаването на познанията и информираността в тази сфера, започва само по себе си 

                                                 
4 Алфа Рисърч. Корпоративната социална отговорност в българския контекст/ Разбирането, нагласите, 
опита, пропуските, и предизвикателствата при прилагането на практики за корпоративна социална 
отговорност от бизнеса в България, 2006 г. 
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постепенно да се превръща в модел и стимул за развитието на подобни практики в 

българските условия. Така например, 72% от чуждите фирми и 79% от големите (с над 

100 души персонал) са отделяли средства през последната година за обществено 

отговорни дейности, при средно 44-50 на сто за по-малките и българските. 

Същевременно, фактът, че всяка втора фирма с персонал над 50 души е отделила през 

годината средства за подобни дейности, показва, че в тази сфера вече започват да се 

налагат вътрешни норми и модели”  5 

Трето, развитието на неправителствения сектор, работещ в областта на 

различни социални проекти и програми и нарастващата му компетентност в тази 

област. Гражданският сектор допринесе за създаването и на по-ясни правила за работа, 

включително възможността за проверка и контрол върху дейността на различните 

организации. Затова и компаниите започват все по-често да се обръщат към тях за 

съдействие.  

        Графика 5 

 

Източник: Алфа рисърч 

Проучване на Алфа Рисърч показва, че ако през 2005 г. директното подпомагане 

на частни лица е второ по значимост за фирмите, то през 2006 г. средните и големите 

заявяват, че на второ място след държавните институции даряват средства на 

неправителствени организации6.  

                                                 
5 Пак там 
6 Проучването е реализирано в периода септември - октомври 2006 г. от Социологическа агенция Алфа 
Рисърч по поръчка на Българския клон на инициативата “Глобален договор” на ПРООН и Фондация  
“Помощ за благотворителността в България”. Качественото проучване вклч'ва фокус група от 8 
участника и  29 дълбочинни интервюта с представители на средни и големи компании, отговарящи за  
корпоративната социална отговорност /КСО/. Количественото - преки стандартизирани интервюта с 
отговарящите за корпоративната социална отговорност в 121 средни и големи компании.   
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Грижата за обществото социално отговорните компании най-често реализират под 

следните форми: 

- дарения; 

- спонсорства (на културни прояви и институции, концерти и т.н); 

- грижа и поддържане на околната среда; 

- грижа за възпитанието, обучението, здравето на обществото; 

- грижа и поддържане на културни паметници и историческо наследство; 

популяризиране на националната култура и таланти и др.;   

 

Добър пример за сътрудничеството между банка и неправителствени организации за 
управление на грантова схема е:  
Фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”, създаден през 
ноември месец 2004 г., е съвместна инициатива на ФРГИ и Първа Инвестиционна 
банка ПИБ. Създаването на фонда е изключително голям пробив и прецедент в 
отношенията между корпоративния български бизнес и нестопанския сектор в 
България. За първи път българска банка поверява на неправителствена организация 
управлението на специален фонд, при който парите за благотворителност се 
разпределят на проектен принцип и с цел постигане на устойчиви резултати. Фондът е 
посветен на проблема за адаптацията и подготовката за самостоятелен живот на деца и 
младежи от домовете за деца и юноши (ДОВЛРГ) в страната 
  

 Най-предпочитано и най-ефективно е обвързването на компанията с кауза, 

близка до нейната сфера на дейност и компетенции. 

  Графика 6 

 
Източник: Алфа рисърч 
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 За съжаление, лошият опит от сътрудничество с организации с нисък капацитет 

и професионализъм е подтикнал някои компании към създаването на собствени НПО. В 

тези случаи, от посредник, НПО се превръщат в придатък на бизнес компаниите.  

Превенция на подобен риск може да се търси по линия на четири ключови за 

бизнеса стъпки от страна на НПО. Това са – предоставяне на детайлна информация за 

дейността, за инициативите и готовите планове, обединение с цел по-голям авторитет и 

легитимност, съдействие за медийното популяризиране на инициативите. Към тях се 

причисляват и: наличието на достатъчно ресурси и мрежа в страната, за да са в 

състояние да подкрепят по-широкомащабни инициативи; обучени, лоялни, 

професионално подготвени сътрудници; прецизна отчетност и организираност. 

Основните изисквания на фирмите към неправителствения сектор, за да бъде той от 

помощ при осъществяването на обществено отговорни дейности, са представени в 

графиката: 

         

Графика 7 

 

Източник: Алфа рисърч 

 

Изводът е, че  за да имат по-голяма тежест в общественото пространство, 

отделните КСО дейности и инициативи на фирмите трябва да се обвързват с цялостната 

политика и социално отговорна дейност и да си партнират с “главните двигатели на 
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развитие”  7  - компетентни и утвърдени НПО и бизнес асоциации и организации. Така 

чрез използването на техните възможности и експертност, компаниите могат да 

прилагат по-разнообразни практики и лесно биха могли да преодолеят липсата на опит.  

 Възможност за координиране на инициативите за КСО е мрежата на Глобалния 

договор. От старта си в България Глобалният договор обединява повече от 150 

компании членки. Българската мрежа на Глобалния договор е неформално сдружение 

на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят 

принципите на Глобален договор и прилагат социално отговорни практики; стремят се 

да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други заинтересовани страни, 

като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите 

на гражданското общество и академичните институции.  

(http://www.undp.bg/global_compact.php?=&lang=bg). 

 Индивидуалната социална отговорност също така би могла да се изразява и в 

извършване на дарения за значими обществени каузи – социални, културни или 

екологични. Съществуват много начини за даряване, като например даряване на вещи 

или даряване на средства по банкова сметка или онлайн.  

 

Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) се опитва да 
допринесе за развиването на трайни дарителски нагласи в България чрез учредяването 
на наградата за най-добра кампания за набиране на средства “Заедно” и чрез 
създаването на сайта за онлайн дарения www.zaedno.bg. Чрез Заедно.bg ФРГИ се 
опитва максимално да улесни дарителите, като им предоставя възможност да дарят 
бързо и лесно онлайн.  
Заедно.bg също така дава възможност на желаещите да дарят да изберат каузата, която 
биха подкрепили, като им показва, събрани на едно място, различни благотворителни 
кампании. 
 
16. Обществените фондове и социалните предприятия – ново 

 предизвикателство пред НПО 

Въпреки нарастването на броя на активните неправителствени организации, 

повишения им застъпнически капацитет и по-благоприятната законова среда, тяхната 

устойчивост е все още крехка. Тъй като са свикнали да зависят от финансовата 

подкрепа на международни донори, българските нестопански организации имат 

склонност да се приспособяват към целите на донорите, вместо да отговарят на 

нуждите на обществените групи, които обслужват. Нивото на доброволно участие на 

                                                 
7 Алфа Рисърч, Корпоративната социална отговорност в България – нови предизвикателства, С., 2007 
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гражданите и бизнеса в граждански дейности се увеличава, но все още е сравнително 

ниско.  

Новото законодателство, засягащо нестопанските организации, дава зелена 

светлина на българските НПО, готови да упражняват икономическа дейност, и отваря 

нови възможности за иновативен подход към устойчивостта им.  

Една от възможностите те да преодолеят проблемите си е чрез разработване на 

нови модели на финансова устойчивост и обществено участие в процеса на планиране и 

вземане на решения за общественото развитие. 

 Така например, Програмата за обществени фондове и социални предприятия  

на Американската агенция за международно развитие стартира през 2001 г. с цел да 

предложи нови модели на справяне с финансовата зависимост на неправителствения 

сектор. Петгодишната програма за обществени фондове и социални предприятия 

въведе нови модели на финансова устойчивост на българските НПО чрез увеличаване 

на участието на бизнеса, гражданите и общините в неправителствения сектор. Само 

през първата година на програмата бяха създадени три обществени фонда в трите 

пилотни общини Благоевград, Чепеларе и Габрово и 23 социални предприятия бяха 

включени в програмата(http://bulgaria.usaid.gov/80/page.html.). 

 

Напр. Център “Отворена врата” ЕООД Плевен създава временна заетост на клиенти 
на подслона – жени, жертви на домашно насилие работят в социалното предприятие – 
ателие за пране и гладене  

 

Обществени фондове: Финансирайки дейността на НПО чрез местните 

общности, обществените фондове обезпечават отчетността им пред хората, на които 

служат, вместо на външни донорски организации.  Целта на програмата е да се 

постигне устойчивост на обществените фондове като дарителски организации, които 

увеличават гражданското участие във вземането на решения и планирането на 

развитието на местно ниво, както и да се съживят българските дарителски и 

доброволчески традиции. Според проучване на Българския донорски форум от 2004 г. 

обществените фондове са генерирали 10% от ресурсите на местно ниво за развитие на 

гражданското общество в България. 

 

През 2006г са регистрирани 10 обществени фонда с над 500 учредяващи члена. Общ 
размер на събраните дарения: $619,895.  
Общ размер на насрещното финансиране от страна на Каунтърпарт: $470,774. Над 450 
доброволци участват в дейностите на фондовете 
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Социални предприятия: Социалните предприятия предлагат на НПО със 

социална цел механизъм за постигане на финансова устойчивост, респ. Намаляване на 

зависимостта от външни донори. Програмата “Социални предприятия” е съобразена с 

възможностите, които Законът за юридическите лица с нестопанска цел предоставя  за 

извършване на икономическа дейност от НПО в подкрепа на техните мисия и цели 

(http://bulgaria.usaid.gov/80/page.html.)  

В българско законодателство липсва легална дефиниция за социално 

предприятие, както и норми, уреждащи статута, формата и дейността на социалното 

предприятие. Социалното предприятие е стопанска или носеща приходи дейност, 

извършвана от нестопанска организация със социална мисия, с цел постигане на 

социален ефект спрямо уязвими групи. Социалният ефект се изразява в осигуряване на 

заетост, предоставяне на услуги или друга форма на подкрепа за преодоляване на 

социалната изолация и/или подобряване на жизненото равнище на тези групи. 

 Традиционни форми на социално предприятие в България са нестопански 

организации, които осъществяват стопанска дейност и използват приходите за 

подкрепа на социалната мисия на организацията и постигане на значим социален ефект. 

Друга форма е търговско дружество, чийто мажоритарен собственик е нестопанската 

организация и печалбата се реинвестира в социалното предприятие.  

 

Към края на 2005г. Програмата “Социални предприятия” работи с над 45 социални 
предприятия, разположени в различни райони на страната. Тези организации 
подпомагат групи в неравностойно положение, които включват хора с увреждания, 
деца в риск, хора от третата възраст, жени, етнически малцинства, хора под наркотична 
зависимост, бивши затворници и др.  
32 социални предприятия са разкрили 151 работни места за хора в неравностойно 
положение  
26 социални предприятия са основали и регистрирали в обществена полза Асоциация 
на социалните предприятия в България като застъпнически и ресурсен център.  
Социалните предприятия са спечелили 42 гранта на обща стойност $105,814 за 
укрепване на капацитета им за развиване на носеща приходи дейност  
 

Модели на социални предприятия 

• Възнаграждение за услуги – директно от клиента или индиректно от трета страна 

/социално договаряне/ 

• Продажби на стоки и услуги, посредничество при намиране на пазар 

• Несвързана стопанска дейност – доход от стопанска дейност, която не е 

директно свързана с мисията на нестопанската организация, бизнес партньорства 
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• Развитие на работната сила и алтернативна заетост – създаване на заетост и/или 

развитие на трудови умения и навци 

 

Социално предприятие “Технитари” създава работни места за хора от ромските 
общности. Сдружение “Технитари” се присъединява към програмата на Каунтърпарт 
през 2005 г. и разкрива социално предприятие, което подкрепя изработването на 
традиционни ромски изделия чрез предоставяне на достъп до пазара и генериране на 
доходи за ромски семейства. 20 занаятчии от ромски произход произвеждат уникални 
изделия. По време на участието си в Изложението на ромските занаяти те подписват 
договори на стойност над $1,500. То е е пример за успешна практика на създаване на 
заетост за представители на етническите общности, които прехранват семействата си 
чрез упражняването на традиционни занаяти. 
 

Основни сектори на социалните предприятия в България 

 Разнообразието на географските райони, в които оперират социалните 

предприятия, както и разнообразието на целевите им групи обуславят и 

многообразието на бизнес инициативите  

• производство и търговия /приложно изкуство, занаяти, селскостопанска 

продукция и др./ 

• социални и здравни услуги, 

• образование/обучение и информацианонни технологии 

• грижи за децата и свободното им време. 

  

За програмата 

 От стартирането на програма “Социални предприятия” до днес, Каунтърпарт 

България подкрепя социалните предприятия чрез предоставяне на: 

• Обучение, консултантска и техническа помощ 

• Достъп до финансиране за развитие на социални предприятия 

• Обучителни пътувания в страната и чужбина 

• Работа в мрежа и обмяна на опит и информация 

• Подкрепа за маркетинг и достъп до пазари 

 Освен ресурсен център за стартиране на социални предприятия, към програмата 

функционира мрежа от бизнес консултанти в цялата страна, които подпомагат 

развитието на социални предприятия. 

Социалното предприятие на Дружество за социално подпомагане в гр. 
Дряново  

Социалното предприятие на Дружество за социално подпомагане започва да 
функционира през 2003 година с предлагането на част от социалните услуги срещу 
заплащане. Най- голямото предизвикателство при разработване на пазара на социални 
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услуги се оказва трудната промяна в мисленето на хората по отношение на социалните 
услуги, а именно наследените стереотипи, че социалните услуги да безплатни. Затова 
социалното предприятие се ориентира към намиране на платежоспособни клиенти, 
които да заплащат за услугите за възрастните хора.  Дейности и услуги 

Социалното предприятие граждански център за комплексни социални услуги 
предлага широк спектър от услуги на своите членове, повече от 50 вида услуги, 
включващи пазаруване за възрастни хора, гледане на болен в домашни условия, 
снабдяване с лекарства, поддържане на хигиената, раздвижване и масаж. Към 
организацията функционира и Дневен център за възрастни хора, който предлага топъл 
обяд, здравни прегледи, организиране на празници, екскурзии и социални дейности. По 
настоящем част от услугите се заплащат по договор с Община Дряново след проведен 
конкурс за държавно делегирани социални услуги. 

Социален ефект 
Чрез своето социално предприятие, Дружество за социално подпомагане успява 

да осигури допълнителни услуги за възрастите хора, които с ниските си доходи не могат 
да заплащат за тях. Тоест предлага се по-качествена грижа, която се субсидира със 
собствените приходи на нестопанската организация. По този начин те помагат и на хора 
в неравностойно положение, извън системата на социално подпомагане. Социалното 
предприятие се явява работодател на дългосрочно безработни жени, които намират 
възможност за реализация на трудовия пазар. 

  

Социално договаряне: Процесът на децентрализация и прехвърляне на 

държавните функции по предоставяне на социални услуги на общините открива нови 

възможности за социално договаряне и за включването на  НПО в предоставянето на 

обществени услуги.  

С проекта “Социални предприятия “  Агенция за икономическо развитие-
Варна  помогна на 5 НПО от Варна и региона да добият съответни  
предприемачески умения и  да развиват стопанска дейност самостоятелно или като 
част от дейността на техните НПО. 
Цели 
- Да се изградят предприемачески умения в ръководния състав на 5 НПО от Варна и 
региона за стартиране и управление на социални предприятия 
- Да се промени мисленето и нагласата на тези ръководители  в  съответсвие с 
изискванията на свободния пазар и възможността за предлагане на услуги и 
продукти от съответните НПО, които да са конкурентноспособни. 
- Да се повишат познанията им в областта на Бизнес планирането, Управлението на 
човешки ресурси,  Маркетинг и промоция на услуги/продукти, Управление на малка 
фирма, Представяне   в медиите,  и др. 
Резултати 
Към 31.12.2005 г. на територията на Варна са налице  3 работещи  и 2 стартиращи 
Социални предприятия към съответните  НПО: Морски клуб “Приятели на морето”, 
Сдружение “Гаврош”, Фондация “Съпричастие”, Асоциация на родители на деца с 
церебрална парализа в г.Варна и  Сдружение”Белослава” в г.Белослав.;Три от  
Варненските Социалните предприятия (СП)  баха номинирани за участие в 
заключителния етап  на националния конкурс за “Бизнес план на Социално 
Предприятия”, проведен през м.юли, 2005 г. в г.София със съдействието на 
Каунтърпарт-България. 
СП “Заедно на Борда” към МК”Приятели на морето” спечели  второ място в 
националния конкурс за  най-добър бизнес план. 
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Заедно петте НПО облужват и помагат на целева група над 1000 човека, включваща   
младежи и юноши от домовете за деца без родители,  безпризорни  деца от 
малцинствата живеещи на улицата,  деца с церебрална парализа, аутизъм и други 
подобни,  младежи и възрастни с увреждания в зрението или  в неравностойно 
социално-икономическо  положение. 
Устойчивост на резултатите 
Проектът започна през 2002 г. и продължи до май, 2006. АИР - Варна  е консултант 
на петте организации в г.Варна , като предоставя техническа помощ за изграждане 
на необходимите  бизнес  умения  в ръководния състав на НПО и СП.  

 

17. ЕС- основният донор 

С напредването на процеса на приближаване към Европа, се промени и картината 

на донорската подкрепа за неправителствените организации. В по-голямата си част 

частните и независими донори се оттеглят и основен донор остава ЕС. Показателно е 

обобщението на новата ситуация в Проекта “Стратегия за укрепване устойчивостта на 

неправителствения сектор в България” (2005-2006), където е прогнозирано, че :  

• това ще създаде предпоставки за обединения на граждански 

организации, при наличието на по-малък финансов ресурс и възможностите за 

оцеляване поединично са много по-трудни;  

      

 Графика 8 

 

Източник: Готови ли сме за фондовете на ЕС?, 

България:Национален доклад за развитието на човека, 

2006, ПРООН. 

 

 

 

 

организациите ще имат повече шанс, ако работят консолидирано и в мрежи, а не 

самостоятелно. Въпросът е до каква степен нарастващата конкурентна среда ще 

способствува за сътрудничество и консолидация;  

•  работата по проекти, финансирани от ЕС (като основен донор), предполага 

големи обороти, обединяване на усилията, експертизата и т.н., което е заложено като 

изискване от самата ЕК. Въпросът е до каква степен проектните консорциуми ще са и 

гражданска консолидация отвъд бизнес интереса за усвояване на средства;  

•  в процеса на присъединяване и след присъединяването на България към 

ЕС гражданските организации ще влязат в конкуренция с европейските организации 
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(както за кандидатстване по проекти, така и за съществуване), които са много по-добре 

развити от гледна точка на опит и на ресурси. Въпросът е до каква степен това ще 

пречи или помага за реалното включване на неправителствения сектор на европейско 

ниво;  

•  средствата по европейските фондове обикновено се предоставят през 

държавата или на местно/регионално ниво. Според някои изследвания, при все още 

недостатъчна децентрализация, липсата на прозрачност, силния клиентелизъм и 

корупция в държавната администрация както и липсата на други независими източници 

на финансиране това може да направи неправителствените организации зависими от 

новия донор – държавата, с всичките възможни неграждански последствия от това. 

Говори се и за друг вид “подготовка” за европейските фондове – регистриране на 

неправителствени организации, които много често са свързани със съответни 

чиновници от държавната администрация или политици, както на местно, така и на 

регионално и централно ниво;  

• друг аспект на европейското финансиране е подкрепата за предоставяне на 

услуги, а не за гражданско общество или политическа дейност като 

застъпничество. Въпросът е до каква степен това ще се отрази на “автентичните” 

организации, особено на тези, които са критични или коректив на държавната 

политика. В някои от интервютата се отбелязва, че разделянето на организациите на 

такива “за услуги” и други “за застъпничество” е изкуствено и привнесено отвън. Ако 

организациите, предоставящи услуги, служат на целевите си групи и гражданите, а не 

на държавата – те също могат да застъпват нужната промяна в начина на предоставяне 

на услуги – или с други думи да “правят политики”. ( „ Преглед в движение.. „  ) 

 

18. Вътрешноинституционални партньорства - формирането на мрежи  

 Освен партньорството с държавата и с бизнеса, за които стана дума,  специално 

внимание заслужават новите партньорства в гражданския сектор, които са изграждат 

европейския му облик. Тяхна проява е например формирането на мрежи. 

Формирането на мрежи/фамилии у нас е признак за натрупан капацитет в 

неправителствения сектор, за по-висока степен на развитие на партньорството между 

НПО със сходен профил и интереси. То е изцяло доброволно и е опит за консолидиране 

на неправителствения сектор на тематичен принцип с цел по-ефективно участие в 

процеса на вземане на решения и за оказване на влияние върху формирането на 

обществени политики на централно, местно ниво и европейско ниво 
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 Създаването на фамилии у нас бе инициирано от консорциум от 

неправителствени организации (Институт “Отворено общество” - София, Фондация за 

реформа в местното самоуправление, Междуетническа инициатива за човешки права, 

БлуЛинк информационна мрежа) с подкрепата на Тръста за гражданско общество в 

Централна и Източна Европа. Фамилията е своеобразна “Не-стопанска камара”, 

предоставя информационни услуги за сектора и отношенията му с институците, 

обществото и донорите, налага професионални правила за типично поведение в 

общността. Организаците остават изцяло самостоятелни и високо конкурентни, но 

участват в свободен обмен на информация и във фомулирането на общоприети 

“саморегулационни” правила на поведение в гилдията.   

 Възникналите през 2005 и 2006 година фамилии включват: 

 

• Коалиция неправителствени организации за околна среда  

• Фамилия “Права на човека”   

• Фамилия “Социални политики”   

• Фамилия “Медии"   

• Фамилия за Регионално и местно развитие  

• Фамилия “Изкуства и Култура”  

 Фамилиите са определили приоритетни сфери на дейност в съответните 

тематични области, имат изградени механизми за общуване и вземане на решения. 

Примери за мрежи/фамилии освен гореизброените са и:  “Българска джендър 

коалиция”; “ Информационен център НПО срещу бедността”, който е български 

клон на EAPN - Eвропейската Анти-бедност мрежа. 

През 2005г. възниква и “Гражданска коалиция за устойчиво ползванe на 

фондовете на ЕС” , обединяваща почти 40 организации около идеята за осигуряване на 

гражданско участие и въздействие на НПО сектора върху усвояването на 

еврофондовете. Целта на коалицията е гарантиране на прозрачността и гражданския 

контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната природосъобразност и 

защита на интересите и ползите за местното население (http://www.bluelink.info/eu-

funds/contacts.shtml). 

 Като позитивен опит в самоорганизирането на неправителствените орга- 

низации, работещи в мрежа, може да се посочат българските НПО, загрижени за опазване 

на околната среда и устойчиво развитие. Те притежават инструмент за разгласяване и 
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намиране на информация по проблеми на околната среда в България и в чужбина - 

Блулинк. 

 

Блулинк е електронна информационна мрежа на природозащитните неправителствени 
организации /НПО/ в България. Тя е Електронен форум за комуникация и обмен на 
информация и идеи между природозащитните организации в България и широката 
общественост, медиите, научните институти, сродните организации по света. Блулинк е 
действен механизъм за излъчване на представители в различни работни групи, 
комисии, комитети или съвети чрез номиниране и гласуване чрез интернет. 
 

 Всички изброени мрежи/фамилии имат отношение по-малко или повече 

отношение към устойчивото развитие, т.е. към хармонизирането на екология, 

икономика и общество. Най-пряко отношение обаче има фамилията “Регионално и 

местно развитие”. По условие тя би трябвало да има най-голямо влияние, доколкото 

НПО-секторът в България има следния териториален обхват: 

• 19% работят на местно равнище 

• 46% работят на регионално равнище (в границите на областта) 

• 24% работят на национално равнище 

• 11% работят на международно равнище (клонове на международни НПО) 

(Проучване на практиките 2005:14).  

Горното разпределение ни дава основание с висока доза условност да разделим 

организациите от Третия сектор на три значими категории, свързани с нивото на 

тяхното въздействие в страната: 

• с приоритетно местна ориентация – организации за подкрепа на малцинства, 

за гражданско участие и граждански права, културни, образователни организации, 

спортни и женски организации; 

• с балансирана регионална и местна ориентация – асоциации на общини, 

агенции за регионално развитие, бизнес центрове и други сдружения за развитие, 

стопански камари и търговско-промишлени палати, природозащитни, земеделски 

организации и др.; 

• с приоритетно национална ориентация – организации за разработване на 

политики, лобиране и подкрепа на НПО. 

          

Фамилия “Регионално и местно развитие”  е коалиция, работеща за 
устойчиво местно и регионално развитие и отстояваща интересите на местните 
заинтересовани страни. Нейния капацитет се формира от по-големите организационни 
и финансови възможности за подпомагане на местното и регионално развитие, които 
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имат организациите с балансирана регионална и местна ориентация, а именно - 
асоциациите на общини (75 % от които - с възможности за съфинансиране), 
стопанските камари и търговско-промишлените палати (69 %), Агенциите за 
регионално развитие (43 %), организациите за разработване на политики, 
застъпничество, подкрепа на НПО (40 %), националните (40 %) и регионалните (37 %) 
организации (Оценка на капацитета 2006:75). Членове на фамилията “Регионално и 
местно развитие” са организации като: Фондация за реформа в местното 
самоуправление (ФРМС), Регионално сдружение на общините “Марица”, Национално 
сдружение на общините в Република България, Фондация за развитие “Читалища”, 
Сдружение „Болкан Асист”, Институт за пазарна икономика, Асоциация “Национална 
мрежа за бизнес развитие” и други. Една от организациите - Българската асоциация на 
агенциите за регионално развитие (БАРДА), например, е “гласът” на над 21 агенции за 
регионално развитие, бизнес центрове за подпомагане на малките и средни фирми, 
търговски камари, браншови синдикати и местни бизнес асоциации.  

 
 

Пример: Мрежата на читалищата като фактор за преодоляване на 

неравнопоставеността на селските райони 

На територията на страната функционира добре изградена мрежа от читалища, 

които по Закона за народните читалища са юридически лица с нестопанска цел. Целта 

на читалищата е да задоволяват потребностите на гражданите, свързани с:  

 1. развитие и обогатяване на културния живот; 

 2. запазване на обичаите и традициите на българския народ; 

 3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите 

и постиженията на науката, изкуството и културата; 

 4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание. 

Според данни от Националния регистър на народните читалища, воден в 

Министерството на културата, в страната са регистрирани 3250 читалища. 

Разпределението им е неравномерно. Съществуват райони, в които в едно населено 

място има по едно читалище. В същото време има други населени места, в едно от 

които съществуват две и повече читалища. Тази констатация е общовалидна както за 

по-малките населени места – села и малки общински центрове, така и за големите 

градове. В селата обаче има над 2000 читалища, докато в градовете са четири пъти по-

малко. Сравнителният анализ показва, че в района на едно читалище се падат близо 

2500 човека. В това отношение читалището се оказва най-масово разпространената 

институция, призвана да задоволява културните потребности на най-широк кръг от 

населението. Негови  силни страни са: повсеместното разпределение в цялата страна; 

открояването като основен, а на места и единствен културен институт; широк кръг от 

дейности и възможност за присъствие; натрупан опит в обучителни програми; 
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възможността за повишаване на собствената компетентност и препредаване опита към 

мрежата от читалища в населеното място – общината – региона – страната. Слаби  

страни на читалищата са: недостатъчното институционализиране; ограничения 

финансов ресурс; недоизградения кадрови капацитет; липсата на достатъчно 

административен опит и др. 

Благодарение на натрупания седемгодишен опит от съвместния проект на 

Министерството на културата и ПРООН - „Гражданско развитие и участие чрез 

мрежата на читалищата”, както и с цел преодоляване на слабите страни и засилване на 

силните страни от началото на 2005 г. започва процес на изграждане на 29 регионални 

експертно- консултантски и информационни центрове „Читалища” /РЕКИЦ/. По своята 

същност РЕКИЦ представляват нови структурни звена, създадени в рамките на 

определената обща субсидирана численост за читалищата. Предназначението им е да 

допринесат за устойчивото развитие на читалищната мрежа. Като се има предвид, че 

читалищата в селата са многократно повече може да се очаква, че развитието на 

читалищната мрежа означава и развитие на селските райони, а с това и преодоляване на 

неравнопоставеното, неустойчивото развитие. 

 

19. Междуинституционални партньорства при управлението на Структурните 

фондове   

Според регламентите на ЕС „страните членки са длъжни да осигурят обширно и 

ефективно участие” на регионални, местни и други държавни органи, икономически и 

социални партньори, както и “други подобни и компетентни организации“ в 

планирането, изпълнението, наблюдението и оценяването на европейските фондове.  

Националните регламенти, включително Закона за регионално развитие, също 

предполагат “включване на подходящи партньори” в управлението на финансовата 

помощ на ЕС. На практика обаче, от Брюксел констатират, че в България „не всички 

ангажименти на правителството на практика се изпълняват напълно: организираното 

гражданско общество не е включено ефективно в процеса на консултации, при 

определяне на процедурите за прилагане и мониторинга по изразходване на средствата” 

(Работен документ  2004:2).  

 Въпреки че констатацията е от преди няколко години, проблемите, свързани с 

усвояването на Структурните фондове и засягащи както вътрешноинституционалните 

НПО партньорства, така и  междуинституционалните партньорства: НПО- държава, 

НПО- местна власт, НПО- бизнес остават.   
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 Според националния доклад за развитието на човека за България (ПРООН) няма 

традиция в партньорства между организациите на гражданското общество, между 

бизнеса, както и между тези два сектора и една от причините е, че такива партньорства 

не са били изисквани от финансиращите програми като условие за достъп до средства. 

 Като особено слаба се преценява степента на организираност на сектора на 

неправителствените организации за представяне на интересите и лобиране във връзка 

със структурните фондове. Само три национални неправителствени организации 

например са участвали в работните групи за Националния план за развитие и 

оперативната програма за регионално развитие (Националното сдружение на 

общините, Фондацията за реформа в местното самоуправление и Българската 

асоциация на агенциите за регионално развитие).  

 Представители на неправителствените организации има и в работните групи на 

другите оперативни програми, но липсва механизъм за координирано формулиране на 

позиции и защита на интересите като цяло както на национално, така и на регионално 

ниво.  

 От ПРООН отчитат, че отделни неправителствени организации са имали достъп 

до специализирано обучение във връзка със структурните фондове, но липсва цялостна 

програма за развитие на техния капацитет или за достъп до информация. 

 Независимо от това отново с донорска подкрепа са формирани редица мрежи и 

асоциации на неправителствени организации, които са насочени към осигуряване на 

устойчивост на функционирането на съответните организации чрез участие в 

съвместни проекти инициативи: мрежата на читалищата (подкрепена от ПРООН), 

асоциацията на социалните предприятия, асоциация на обществените фондове 

(подкрепяни от ААМР) и други. 

 

Добра практика на междуинституционални партньорства са т.нар. Обществени 
форуми.  
С подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и с техническата помощ на 
„Болкан асист“ и Фондацията за реформа в местното самоуправление от 2000 г. са 
създадени над 30 обществени форума.  
За участие се канят представители на всички заинтересовани страни в общината – 
неправителствени организации, граждани, бизнес средите, местната власт.  
Провеждат се серия от дискусии, в които участниците обсъждат на принципа на 
равнопоставеността важни въпроси, свързани с развитието на общността.  
Възможните резултати от един форум са препоръки за действия, насочени към 
определени адресати, възникване на граждански инициативи и разработване на 
конкретни проекти, чрез които да бъдат решени набелязаните проблеми. 
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Средствата се осигуряват от Швейцарската агенция за развитие и съответните общини. 
Представителите на гражданското общество се ангажират да участват във 
финансирането на всеки проект в различна форма (с пари, труд, материали и др.).  
По такъв начин се създават нови коалиции между хора и организации, които в други 
ситуации рядко биха се възприемали като партньори. 

 
  

 Авторите на Доклада на ПРООН посочват, че ако иска да има действително 

влияние върху съдържанието на програмите (и средствата за сектора в тях), 

неправителственият сектор трябва да е добре организиран, да участва активно в 

програмирането и да познава добре правилата на структурните фондове. Според тях 

приносът на неправителствения сектор е да участва в консултациите, не толкова в 

реалното изготвяне на програмните документи и вземането на решения (което е 

свързано с контрола върху ресурсите). Основни фактори, определящи ефективността на 

консултирането, са: 

• нагласите на представителите на публичната администрация; 

• степента на подготвеност на представителите на НПО да се справят със 

специфичната и трудна за разбиране същност (и терминология) на кохезионната 

политика и структурните фондове; 

• способността на НПО сектора да постигне общо съгласие и позиция и да говори 

в „един глас“. 

 От гледна точка на партньорството за проекти в неправителствения сектор 

основната поука е, че подобни проекти са сравнително редки и много често се появяват 

само благодарение на специфичните изисквания на финансиращите програми. Те 

трябва да бъдат насърчавани от програмите, но само когато са действително 

необходими (т.е. когато комбинацията от партньори дава „добавена стойност“ на 

проектите) и с ясни изисквания и параметри. Но не трябвада се забравя, че 

структурните  фондове по принцип съфинансират публични разходи, и то не във 

всички области.  

 Това до голяма степен обяснява защо партньорствата за проекти в рамките на 

неправителствения сектор не са широко разпространени и защо в много случаи те 

включват и публични актьори. 

 Според анализаторите особено в новите страни членки очакванията на НПО 

сектора за пряко участие в използва нето на ресурсите на структурните фондове са 

високи, а реалността може да бъде разочароваща. Ако искат да си осигурят по-широк 

достъп до ресурсите, НПО трябва да участват по-активно и компетентно при дизайна 
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на програмите (т.е. в процесите на консултиране при програмирането). Но участието им 

се ограничава и от техния собствен капацитет, не на последно място финансов. Ако 

правителствата искат по-широко участие на НПО в усвояването на средствата от 

структурните фондове, те трябва да създадат благоприятстващи условия (изисквания за 

съфинансиране, авансови плащания и др.). 

 В крайна сметка ролята на неправителствения сектор, особено на 

неправителствените организации е много повече на гарант (watchdog) за 

подходящото насочване и правилното използване на структурните фондове, 

отколкото на пряк участник в усвояването на средствата чрез проекти 

(http://www.undp.bg/uploads/documents/1606_729.pdf). 

 

20. Финасова устойчивост на Третия сектор – какво да се прави? 

 Според експерти 2008 година е ключова за бъдещото развитие на 

неправителствените организации в България, защото:  

Първо, по-големите чуждестранни донори като американското правителство (чрез 

Американската агенция за международно развитие), холандското правителство 

(програмата МАТРА), швейцарското правителство, Програмата на ООН за развитие и 

редица други планират да прекратят подкрепата си  за България;  

Второ, няма алтернативни местни източници за финансиране на 

неправителствените организации;  

Трето, средствата по оперативните програми не са директно насочени  към 

финансиране на граждански инициативи.  

 През 2007г. Българският център за нестопанско право (БЦНП) започна кампания 

за финансова устойчивост на неправителствения сектор, подкрепяна от 150 от най-

активните организации в страната.  

 Трите основни предложения на БЦНП са за: 

1. Увеличаване на размера на бюджетните субсидии за юридически лица с 

нестопанска цел, разпределяни чрез конкурс 

През 2008 г. субсидията за неправителствени организации е над 8,6 млн. лева. В 

тази сума се включва обаче и субсидията за институции като Български институт за 

стандартизация и Рилската Света обител – Рилски манастир. От тази сума едва 1 млн. 

лева са разпределени на конкурсен принцип, което е само 11 % от общите субсидии. 

Тази сума е твърде малка като се има предвид, че само в Централния регистър на 

организациите в обществена полза са вписани над 5000 организации. 
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Предложението е да се увеличи процентът на държавната субсидия, която се 

разпределя чрез конкурс. В момента 89% от сумата се разпределя между 20-ина 

сдружения, избрани от правителството, а едва 11% се дават на състезателен принцип. 

От центъра за нестопанско право настояват и да се въведе последващ контрол дали 

парите се изразходват за целите на проекта, тъй като досега са се проверявали само 

финансовите отчети, но никой не следил дали декларираните дейности наистина се 

изпълняват.  

 

2. Въвеждане на механизъм  за 1 %  

Практиката показва, че индивидуалните дарения могат да предоставят един много 

съществен източник на финансиране на НПО. Организациите от Третия сектор набират 

средства от индивиди по много различни начини- специални мероприятия за набиране 

на средства като логарии коктейли или търгове, набиране на средства от врата на врата, 

по телефона или по пощата чрез телевизионни кампании и др. Някои правни мерки 

като данъчни облекчения за дарители и фондации също допринасят за стимулирането 

на индивидуални дарения. 

Ето защо втората стъпка за финансовата устойчивост на неправителствения 

сектор, предприета от БЦНП и коалиция НПО, ще бъде лобиране за въвеждането на 

т.нар. механизъм за 1%. Той позволява всеки гражданин да определя 1% от годишния 

си данък за финансиране на конкретна организация. Този вид данъчна децентрализация 

се прилага успешно в Унгария (от 1996г.), Румъния, Полша, Словакия, Литва и 

Словения. Там данъкоплатците сами решават кои организации да получат 1% от техния 

данък общ доход. 

От такъв механизъм според БЦНП ще се възползват най-вече местни организации, 

които имат по-добра връзка с общностите, където работят, както и някои големи 

организации, работещи в области свързани с деца, здравеопазване и др.  

 

3. Създаване на Фонд за граждански инициативи (Фонд за развитие на 

гражданското общество)  

Най-смелата идея на Българския център за нестопанско право е да се създаде фонд 

за граждански инициативи, чийто първоначален капитал да се предостави от държавата 

като компенсация за национализираните преди 60 години частни фондации, чието 

имущество все още е държавно. Средствата ще се инвестират във финансови 
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инструменти, а приходите ще се разпределят като грантове. Този механизъм, известен 

като ендаумънт, е популярен в САЩ (http://www.bcnl.org/docs.php?t2=79&st2=80).  

 Създаването на подобен фонд е ключово за създаване на финансова устойчивост 

за неправителствените организации у нас. Изследване от 2006 г. показва, че над 40 % от 

финансирането на българските организации идва от чужбина. На практика, в България 

няма местна финансираща институция, която да предоставя сериозно финансиране за 

нестопански организации.  Българските частни фондации все още нямат натрупан 

капитал, за да изпълняват такава функция. Единственият по-сериозен ресурс идва по 

линия на Европейския съюз и се разпределя от държавата. В редица страни, поради 

осъзнаване на важността, която нестопанските организации имат за утвърждаване и 

развитие на гражданското общество, са създадени специални фондове с държавни 

средства, които финансират дейността именно на тези организации.  

В Чехия държавата създава Фонда за инвестиции за фондации. На този фонд се 

предоставят 1 % от приходите от приватизация в Чехия. Впоследствие Фондът 

разпределя получените средства сред чешките фондации, като по този начин съдейства 

за натрупването на сериозен капитал.  

В Унгария е създаден Националният граждански фонд, на който всяка година 

държавата предоставя средства в размер равен на събраните чрез механизма за 1 % (за 

2006 тези средства са 28 млн. евро). Фондът се управлява от представители на 

гражданските организации, като самите организации ги избират.  

В Естония се създава Национална фондация за гражданско общество, която ще 

получава средства от бюджета, за да финансира неправителствени организации. Друг 

положителен пример е Хърватия, където Националната фондация за развитие на 

гражданското общество ежегодно разпределя част от приходите от държавната 

лотария. 

 Предложението на БЦНП е да се създаде български еквивалент на тези 

структури, като първоначалният капитал да се предостави от държавата. Капиталът 

може да се допълва чрез ежегодни отчисления от държавния бюджет към Фонда 

(например за период от 10 години). Капиталът на Фонда ще се инвестира в различни 

финансови инструменти, а само приходите от управлението на инвестициите ще се 

разпределят като проектно финансиране за нестопански организации. По този начин 

Фондът ще бъде вечен. 

 Фондът според инициаторите на идеята трябва да е отделно юридическо лице, 

като в неговото управление мнозинство имат представители на гражданските 

организации. Възможно е да се изработи механизъм, при който гражданското общество 
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само да излъчва представители, при стриктно спазване на правила за избягване на 

конфликт на интереси. 

   Фондът ще изработи с помощта на финансови експерти правила за сигурно 

инвестиране на средства, като следенето на финансовата политика може да се 

наблюдава от специален орган, съставен от известни финансисти. Отделно от това 

Фондът ще има политика за разпределяне на средства. Средствата от фонда (по 

примера на Хърватия) може да се отпускат както за конкретни проекти и дейности, така 

и за институционална подкрепа за стратегически важни за развитие на нестопанския 

сектор организации. Освен това е важно част от приходите на Фонда да отиват за 

мониторинг на начините на разпределяне и изразходване на предоставените средства. 

Друга част следва да отива за изследвания върху самия граждански сектор – нещо, 

което засега липсва.(http://www.bcnl.org/docs/Ideas_NGO_Funding_473.doc) 

 Надеждите са, че въвеждането на подобни механизми ще намали зависимостта на 

НПО от външни донори, ще стимулира зависимостта им от гражданите, ще засили 

финансовата устойчивост и ще подобри обществения имидж на НПО.           
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
ЕВРОПЕЙСКИ НАДЕЖДИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НПО 

  Бъдещето ни на страна, член на ЕС, обещава нови възможности за устойчивост. 

Те показват че реализацията им е невъзможна без приобщаването на всички 

заинтересовани страни, включително на НПО сектора. Разбирането на този процес като 

„win-win” сделка (“аз печеля –ти печелиш”) между държавата, обществото, бизнеса и 

НПО сектора е от стратегическо значение за устойчивостта на разработваните и 

изпълнявани политики.   

Оценките за силните и слабите страни на българския НПО сектор, както се вижда 

от анализа по-горе, са силно поляризирани. Няма съмнение обаче, че въпреки 

зависимостта от външни донори, финансовата неустойчивост, ситуативния профил и 

предмет на дейност, логистичните дефицити, нестабилния организационен капацитет и 

необходимостта от подобряване на обществения имидж на НПО, надеждите са сега, 

след приемането на България в ЕС, да се засили подкрепата за НПО и да се запълни 

вакуума, резултат от оттеглянето на другите донори.  

Влизането на България в ЕС освен обещания за нови възможоности създаде и 

необходимост от развитие на пост-донорски стратегии за НПО. Част от приоритетите в 

тази връзка са: 

 Първо, консолидация на сектора (структуриране, професионализъм, специализация, 

децентрализация) и формиране на мрежи; намаляване на броя на НПО и изчезване на 

тези, които съществуват само на хартия или имат досие на супермаркет. 

Второ, подобряване на отношенията с гражданите и заинтересованите страни, 

както и на сътрудничеството с държавата и между самите НПО, а също и засилване на 

партньорството между националните с европейските НПО мрежи. Така, реализирайки 

възможности в обществен интерес, НПО секторът ще може да допринесе както за 

европейската политика на сближаване, така и за създаването на условия хората да 

намират работа и да живеят по-добре. 

Трето, укрепването на финансовата устойчивост на НПО също е важно условие 

за успешното овластяване на гражданския сектор. Последното обаче  е немислимо без 

изясняване на отношенията с държавата, без по-голяма прозрачност и разширяване на 

ролята на НПО при предоставяне на услуги.  

Ето защо, всяка организация, която реши да избере пътя към устойчивото си 

развитие и институционална стабилност трябва да е готова да извърши дълбоки 

промени в организационната структура, функциониране, стратегии, култура и дори 
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персонал. Малко необичайно, но бихме искали да завършим този анализ с модела на 

институционална устойчивост, който най-добре визуализира предизвикателствата, пред 

които се изправя всяка организация в края на 2008г. и началото на 2009г. у нас (вж. 

Българският неправителствен сектор в контекста на развитие, 2003: 101). 

 

Графика 9 

   
   Източник: Българският неправителствен сектор в контекста на развитие 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 
 

Източници: 

(http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=90, 

http://bglog.net/Obrazovanie/20276, 

http://www.microsoft.com/bulgaria/euga/info-and-help/glossary.mspx) 

 

Административен капацитет - компетентни държавни служители, организационен 

капацитет, въвеждане на информационни и комуникационни технологии, 

междуведомствена координация между администрациите и сътрудничество с 

гражданското общество. 

 

Административно обслужване - всяка дейност по извършване на административни 

услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи 

обществени услуги 

 

Аутсорсинг (договаряне с външен изпълнител) - разновидност на ПЧП, при която 

предоставянето на обществените услуги от името на държавата се извършва на риск на 

изпълнителя, но отговорността за предоставянето на услугите остава в държавната 

администрация  

 

Безвъзмездна финансова помощ - средства, предоставени от оперативната програма, 

включително съответното национално съфинансиране, с цел изпълнението на одобрен 

проект, насочен към постигане на определени резултати. 

 

Бенефициент на безвъзмездна финансова помощ - публичен или частен стопански 

субект, организация или предприятие, който отговаря за изпълнението на отделен 

проект и получава публична помощ. 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - договор, сключен 

между Договарящия орган и бенефициент, за предоставяне и разходване на 

безвъзмездна финансова помощ с цел изпълнение на одобрен проект. 
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Гражданско общество -  събирателно наименование за всички видове организации и 

асоциации, които не принадлежат към изпълнителната власт, представляват 

професиите, групите по интереси и обществените прослойки. То включва, и то далеч не 

само, професионални съюзи, асоциации на работодателите, лобита за опазване на 

околната среда и групи, представляващи жените, земеделците, хората с увреждания и т. 

н. Тъй като тези организации имат редица познания в определени области и участват в 

прокарване и съблюдаването на политиката на Европейския съюз, ЕС непрекъснато се 

консултира с гражданското общество и иска да го приобщи още повече в процеса на 

създаване на създаването на политика в Европа  

 

Грант - пределена сума пари, която ви се дава за бизнеса, вследствие определен процес 

на кандидатстване. Не се плаща лихва и обикновено не е необходимо отпуснатите 

финансови средства да се връщат – поне докато се изпълняват условията на гранта.  

 

Децентрализация - процес на делегиране на правомощия и ресурси за тяхното 

упражняване от по-високо към по-ниски равнища на публично управление. 

 

Добро управление - прозрачно и отчетно управление на човешки и финансови ресурси 

за справедливо и устойчиво развитие в контекста на политическа и институционална 

среда, подкрепяща човешките права, принципите на демокрацията и върховенството на 

закона 

 

Държавна администрация - администрацията на органите на изпълнителната власт 

(Министерският съвет; министерства; държавни агенции; администрацията на 

държавните комисии; изпълнителни агенции; административни структури, създадени с 

нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната 

власт; областната администрация; общинската администрация; специализирани 

териториални администрации) 

 - администрацията на другите органи на държавна власт, предвидени в 

Конституцията (органите на съдебната и на законодателната власт) 

 - администрацията на органите на местното самоуправление 

 

Европейски социален фонд (ЕСФ) -Създаден през 1960, ЕСФ е главният инструмент 

за реализиране на социалната политика на Общността. Той осигурява финансова 
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помощ за професионално обучение, преквалификация и схеми за създаване на нови 

работни места.  

 

Електронно управление - използване на информационно-комуникационните 

технологии в изпълнителната, законодателната, съдебната власт и местното 

самоуправление 

 

Ефективност - постигане на максимален резултат за вложените средства 

 

Ефикасност - постигане на цели и резултати с максимално използване на труд и 

финансови средства 

 

Индикатор - измерител на изпълнението на целите на програмата по отношение на 

ресурсите, постигнатия ефект и въздействието 

 

Мониторинг - осъществява се на всички равнища на административна дейност. По 

време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за ежедневния 

процес по прилагането на новата политика или акт, като напредъкът към текущия 

момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят необходими 

корективни действия 

 

Мярка – набор от дейности/операции с обща цел, чрез които се реализира даден 

приоритет на ОП. 

 

Национална програма за реформа - стратегически документ, представляващ 

продължение на Предприсъединителната икономическа програма и акцентиращ върху 

структурните реформи, насочени към постигането на целите от обновената Лисабонска 

стратегия. Програмата очертава средносрочна рамка от мерки и приоритети в областта 

на макро- и микроикономическото развитие, пазара на труда и развитието на човешкия 

капитал 

Национална стратегическа референтна рамка (НСРР) - документ за програмиране 

на фондовете на ЕС за определен период от време, представен от държавата-членка и 

одобрен от Европейската комисия, който гарантира, че помощта от фондовете е в 
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съответствие със Стратегическите насоки на Общността за сближаване и установява 

връзката между приоритетите на Общността и Националния план за развитие 

 

Национално съфинансиране – съфинансиране на ОП, нейните приоритети и операции 

със средства, осигурени от национални източници на финансиране, напр. от държавен 

бюджет, общински бюджети, национални частни средства. 

 

Одитиращ орган - единствен орган за всички оперативни програми (ОП) в България, 

функционално независим от Управляващия и от Сертифициращия орган, който е 

отговорен за проверка на ефективното функциониране на системите за управление и 

контрол.  

 

Образование - Обществена услуга, считана за фундаментална за интелектуалното 

развитие на младото поколение на една нация, и като такава управлявана и регулирана 

от държавата.  

 

Образователна система - множество от елементи на национално ниво, чиято функция 

е да създава или помага на индивидите да повишават своите знания. Системата е 

система, защото има един силен скрепителен елемент - целите й - и ясни принципи за 

взаимодеиствие между елементите й. Крайната цел на образованието е отправна точка 

за всички елементи и процеси, свързващи елементите в система. Системата разполага 

със структури и ресурси, и е регулирана от правила. От нея се очакват добри условия за 

учене; гаранции и доказателства за  качеството й; и прилежна финансова отчетност 

 

Оперативна програма (OП) - представен от държавата-членка и одобрен от ЕК 

документ, представляващ стратегия за развитие, състояща се от набор от приоритетни 

оси, които трябва да бъдат постигнати със средства от един от фондовете или в случай 

на цел Сближаване с помощта на Кохезионния фонд и на ЕФРР 

 

Проект - икономически неделими серии от задачи, свързани с реализацията на 

специфична техническа функция и с отъждествими цели 

 

Публичен разход - публичен принос за финансирането на операции от Държавния 

бюджет, от бюджета на регионални и местни власти, от Европейската общност по 
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линия на Структурните фондове и Кохезионния фонд, както и сходни разходи. Принос 

към финансирането на операции, идващ от бюджета на публични институции или 

асоциации на един или повече регионални или местни власти или публични органи, 

действащи в съответствие с Директива 2004/18/EО на Европейския парламент и на 

Съвета от 31 март 2004 относно координацията на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки за работа, доставка и услуги, следва да бъдат разглеждани като 

сходни разходи 

 

Публично-частно партньорство (ПЧП) -    ПЧП, в широк смисъл, е всяка форма на 

партньорство между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на 

проект или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор 

- ПЧП, в тесен смисъл (концесия), е партньорство между публичния и частния сектор за 

целите на осигуряването на проект за строителство и/или услуга, при които се използва 

частно финансиране за предоставянето на услуги в публичния сектор, при поемане на 

основния риск от изграждането, управлението и поддържането на обекта от частния 

сектор  

 

Структурни фондове - фондовете на Общността, които финансират програми, целящи 

намаляване на различията между регионите 

 

Териториална администрация - включва областната администрация; общинската 

администрация; специализирани териториални администрации, създадени като 

юридически лица с нормативен акт. 

 

Субсидии -директно безвъзмездно заплащане, направено от обществена институция на 

дадена организация с нестопанска цел, което да подпомогне внедряването на проект, 

който формира част от политическа стратегия 

 

Управление на човешките ресурси - процес за набиране и подбор на най-

подходящите служители, тяхното обучение и мотивация за ефективно изпълнение на 

стратегическите цели на организацията 

 

Управляващ орган -Този термин включва всички обществени или частни 

управляващи органи на национално регионално или местно ниво, упълномощени от 

страна членка или самата страна членка, когато тя извършва тази функция, за 
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управление на помощите от структурните фондове. Ако страната членка реши това, 

управляващият орган може да бъде този, който извършва и самото заплащане за 

съответната помощ.  

 

Целеви групи - групи/категории институции, организации или частни лица, които се 

очаква да ползват резултатите от изпълнението на проектите, предложени от 

бенефициентите 

 

Централна администрация - включва администрацията на Министерския съвет; 

министерствата; държавните агенции; администрацията на държавните комисии; 

изпълнителните агенции; административните структури, създадени с нормативен акт, 

които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
        Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСНИК ЗА ИНТЕРВЮ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПО ПРОЕКТ 

„Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на 

ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на 

децентрализация и оптимизация на образователните институции” 

 

 

1. КАКВИ ФОРМИ НА ПАРТНЬОРСТВО С НПО СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ОБЩИНАТА? 

 

 

2. КАКВИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ИМА В ОБЩИНАТА? КОЛКО? КОЙ ОТ ТЯХ Е НАЙ-ДОБРЕ 

РАБОТЕЩИЯ? 

ИМА ЛИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? ДРУГ ФОРУМ? 

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТИ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? КОЛКО НПО УЧАСТВАТ? КОИ? 

.................................................................................................................................... 

 

3. С КОИ НПО ИМАТЕ НАЙ-ПОЛЕЗНИ ПАРТНЬОРСТВА? КАКЪВ Е СТАТУТЪТ ИМ В 

НАБЛЮДЕНИЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ? ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ 

ПАРТНЬОРСТВОТО? КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ? 

 

 

4. КАКВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПАРТНЬОРСТВА С НПО МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ? 

КАКВИ СА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПАРТНИРАНЕ С НПО? Какви препоръки имате за подобряване на 

партньорството? 

 

 

5. ИМА ЛИ ПРАКТИКА ОБЩИНАТА ДА ФИНАСИРА НПО? КАК, ПО КАКВИ ЛИНИИ СТАВА 

ТОВА? 

• чрез целево финансиране на НПО по подадени от самите НПО предложения /проекти/  

• чрез организиране на т.нар. тематични конкурси 

• по друг начин какъв? 

Оперативна програма 
“Административен капацитет” 

Европейски съюз Европейски 
социален фонд 
Инвестиции в 

хората 
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........................................................................................................................ 

 

6. ИМАТЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КОЛКО/КОИ НПО УЧАСТВАТ В ПРОЕКТИ ЗАЕДНО С ОБЩИНАТА? 

Публична ли е? 

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? ОТКЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ? 

КОЛКО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НПО СА ФИНАНСИРАНИ? 

.................................................................................................................................... 

 

7. КОЛКО УЧИЛИЩА ИМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА? КОЛКО ОТ ТЯХ СА ОБЩИНСКИ, 

ЧАСТНИ? ИМА ЛИ ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2 ГОДИНИ? КОЛКО? 

.................................................................................................................................... 

8.Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с неправителствени организации  

Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно осъществяване на 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ дейности -   

Брой на населението получило ОБРАЗОВАТЕЛНИ услуги, предоставени съвместно от общината и 

неправителствени организации  

9. Дял на ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички местни 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ услуги  

10 КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТЕ ПРИ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА? 

.................................................................................................................................... 

 

11. КОЛКО СА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО 

ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ? 

  

 какви; брой включени бенефициенти за всяка форма по отделно 

  

12. ПРОМЕНИ ЛИ СЕ БРОЯТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА? АКО ИМА ПРОМЕНИ, ЗА КОЯ ОТ 

УСЛУГИТЕ СЕ ОТНАСЯТ И КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ, СПОРЕД ВАС? 

....................................................................................................................................................... 

 

13. ДО КАКВА СТЕПЕН ХОРАТА РАЗЧИТАТ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ? ЗАЩО 

СМЯТАТЕ ТАКА? 

 

.....................................................................................................................................................................................

. 

14. С КОИ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СИ СЪТРУДНИЧИТЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИТЕ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА? 

 

 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
 

 

153 

 

15. С КОИ ОТ ТЯХ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНО?  

СРЕЩАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ВИ С ТЯХ? МОЛЯ КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ГИ И 

ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНИТЕ.  

.................................................................................................................................... 

 

16. СПОРЕД ВАС, КАКВИ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДЯЛОВЕТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  

НА: 

 

Държавата............% НПО………% 

Общината............% Доброволци.........................% 

Частни фирми .....% 

 

17. КАКВА Е ВАШАТА ОЦЕНКА ЗА НИВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ?  

КОЙ ТИП ИНСТИТУЦИЯ (ДЪРЖАВНИ ОБЩИНСКИ, ЧАСТНИ ИЛИ НПО) ОСИГУРЯВА УСЛУГИ С НАЙ-ДОБРО 

КАЧЕСТВО, СПОРЕД ВАС? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? 

........................................................................................................................... 

 

18. СПОРЕД ВАС, КОИ СА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ НПО, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪВ ВАШАТА 

ОБЩИНА? 

.................................................................................................................................... 

 

19. КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯТ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ВАС НПО? 

........................................................................................................................... 

 

20. КАК ОЦЕНЯВАНЕ РАВНИЩЕТО НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ТЕЗИ НПО? ЗАЩО ДАВАТЕ ТАКАВА 

ОЦЕНКА? 

 

21. КОИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ  БИХТЕ ПОСОЧИЛИ? 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ ПАРТНЬОРСТВОТО С НПО? 

........................................................................................................................... 

 

22. СПОРЕД ВАС, ИМАТ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ДОБРА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗАЕТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ НПО? 

МОЛЯ, ОБОСНОВЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ. 

........................................................................................................................... 

 

23. ИМАТ ЛИ ЗАЕТИТЕ В НПО ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? ОТ КАКЪВ ТИП ОБУЧЕНИЕ 

ИМАТ ПОТРЕБНОСТ?  
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24. КОИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ (ПУБЛИКАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, 

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И ДР.)? ЗАЩО ПРЕПОРЪЧВАТЕ ИМЕННО ТЯХ? 

БИХТЕ ЛИ ПРЕПОРЪЧАЛИ АНАЛИЗ, ДОКЛАД, ОЦЕНКА ЗА ПАРТНЬОРСТВО НПО-ОБЩИНИ? В 

ОБРАЗОВАНЕЛНАТА ОБЛАСТ? 

.................................................................................................................................... 

 

25. ИМАТЕ ЛИ ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? ОТ КАКЪВ ТИП ОБУЧЕНИЕ ИМАТЕ 

ПОТРЕБНОСТ?  

 

1. Идентифициране на обществени потребности 

2. Разработване на проекти  

3. Стратегическо планиране 

4. Организационен и финансов мениджмънт 

5. Работа с медии 

6. Партньорство, в т.ч. ПЧП 

7. Работа в екип и в условията на мрежа 

8. Лобиране  

9. Друго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Название на институцията ...................................................................................................... 

Точен адрес и телефон............................................................................................................... 

Длъжност и име на респондента ............................................ 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО И ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСНИК  ЗА ИНТЕРВЮ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СГО ПО ПРОЕКТ 

 „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за реализиране на 

ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на управление на процеса на 

децентрализация и оптимизация на образователните институции” 

 

 

1. КАКВИ ФОРМИ НА ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНАТА РЕАЛИЗИРАТЕ КАТО НПО? 

 

...................................................................................................................................................... 

 

2. КАКВИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ ИМА В ОБЩИНАТА? КОЛКО? КОЙ ОТ ТЯХ Е НАЙ-ДОБРЕ 

РАБОТЕЩИЯ? 

ИМА ЛИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? ДРУГ ФОРУМ? 

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТИ В ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? В КОИ ОТ ТЯХ УЧАСТВАТЕ?  

....................................................................................................................................................... 

 

3. КАКЪВ Е СТАТУТЪТ ВИ В НАБЛЮДЕНИЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ? 

ДОВОЛНИ ЛИ СТЕ ОТ ПАРТНЬОРСТВОТО С ОБЩИНАТА? КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА СЕ 

НАПРАВИ? 

 

 

4. КАКВИ ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ПАРТНЬОРСТВА С ОБЩИНАТА МОЖЕТЕ ДА ПОСОЧИТЕ? 

КАКВИ СА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПАРТНИРАНЕ? 

 

 

5. ИМА ЛИ ПРАКТИКА ОБЩИНАТА ДА ФИНАСИРА НПО? КАК, ПО КАКВИ ЛИНИИ СТАВА 

ТОВА? 

• чрез целево финансиране на НПО по подадени от самите НПО предложения /проекти/  

• чрез организиране на т.нар. тематични конкурси 

• по друг начин какъв? 

Оперативна програма 
“Административен капацитет” 

Европейски съюз Европейски 
социален фонд 
Инвестиции в 

хората 
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ВИЕ ПОЛУЧАВАЛИ ЛИ СТЕ ФИНАНСИРАНЕ? 

........................................................................................................................... 

 

6. ИМАТЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КОЛКО/КОИ НПО УЧАСТВАТ В ПРОЕКТИ ЗАЕДНО С ОБЩИНАТА?  

В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО? ОТКЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ? 

КОЛКО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НПО СА ФИНАНСИРАНИ? 

 

........................................................................................................................... 

 

7. КОЛКО УЧИЛИЩА ИМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА? КОЛКО ОТ ТЯХ СА ОБЩИНСКИ, 

ЧАСТНИ? ИМА ЛИ ЗАКРИТИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 2 ГОДИНИ? КОЛКО? 

.....................................................................................................................................................................................

.. 

8.Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с неправителствени организации  БРОЙ 

НА ВАШИТЕ ПРОЕКТИ С ОБЩИНАТА 

Брой на неправителствените организации, привлечени от общината за съвместно осъществяване на 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ дейности -   

Брой на населението получило ОБРАЗОВАТЕЛНИ услуги, предоставени съвместно от общината и 

неправителствени организации  

 

9. Дял на ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ услуги, предоставяни от НПО в отношение към всички местни 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ услуги  

 

10 КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТЕ ПРИ УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНАТА? 

.....................................................................................................................................................................................

.. 

 

11. КОЛКО СА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, КОИТО 

ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ? 

  

 какви; брой включени бенефициенти за всяка форма по отделно 

  

12. ПРОМЕНИ ЛИ СЕ БРОЯТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА? АКО ИМА ПРОМЕНИ, ЗА КОЯ ОТ 

УСЛУГИТЕ СЕ ОТНАСЯТ И КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ, СПОРЕД ВАС? 

...........................................................................................................................  

13. ДО КАКВА СТЕПЕН ХОРАТА РАЗЧИТАТ НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ВАШАТА ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДОСТАВЯ? ЗАЩО 

СМЯТАТЕ ТАКА? 
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14. С КОИ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ СИ СЪТРУДНИЧИТЕ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

ПОТРЕБНОСТИТЕ ВЪВ ВАШАТА ОБЩИНА? 

 

 

 

15. С КОИ ОТ ТЯХ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНО?  

СРЕЩАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ВИ С ТЯХ? МОЛЯ КОНКРЕТИЗИРАЙТЕ ГИ И 

ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНИТЕ. 

 

16. СПОРЕД ВАС, КАКВИ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНО ДЯЛОВЕТЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ  

НА: 

 

Държавата............% НПО………% 

Общината............% Доброволци.........................% 

Частни фирми .....% 

 

17. КАКВА Е ВАШАТА ОЦЕНКА ЗА НИВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ?  

КОЙ ТИП ИНСТИТУЦИЯ (ДЪРЖАВНИ ОБЩИНСКИ, ЧАСТНИ ИЛИ НПО) ОСИГУРЯВА УСЛУГИ С НАЙ-ДОБРО 

КАЧЕСТВО, СПОРЕД ВАС? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? 

.............................................................................................................................................................. 

 

18. СПОРЕД ВАС, КОИ СА НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ НПО, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪВ ВАШАТА 

ОБЩИНА? 

 

19. КАКВИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯТ ПОСОЧЕНИТЕ ОТ ВАС НПО? 

 

20. КАК ОЦЕНЯВАНЕ РАВНИЩЕТО НА УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ТЕЗИ НПО? ЗАЩО ДАВАТЕ ТАКАВА 

ОЦЕНКА? 

 

21. КОИ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ  БИХТЕ ПОСОЧИЛИ? 

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ ПАРТНЬОРСТВОТО С НПО? 

22. СПОРЕД ВАС, ИМАТ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ДОБРА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ЗАЕТИТЕ В РАЗЛИЧНИТЕ НПО? 

МОЛЯ, ОБОСНОВЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ. 

 

23. ИМАТ ЛИ ЗАЕТИТЕ В НПО ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? ОТ КАКЪВ ТИП ОБУЧЕНИЕ 

ИМАТ ПОТРЕБНОСТ?  

 

24. КОИ ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ ПО ТЕЗИ ВЪПРОСИ БИХТЕ ПРЕПОРЪЧАЛИ (ПУБЛИКАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, 

ГОДИШНИ ДОКЛАДИ, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И ДР.)? ЗАЩО ПРЕПОРЪЧВАТЕ ИМЕННО ТЯХ? 
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БИХТЕ ЛИ ПРЕПОРЪЧАЛИ АНАЛИЗ, ДОКЛАД, ОЦЕНКА ЗА ПАРТНЬОРСТВО НПО-ОБЩИНИ? В 

ОБРАЗОВАНЕЛНАТА ОБЛАСТ? 

 

25. ИМАТЕ ЛИ ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ? ЗАЩО СМЯТАТЕ ТАКА? ОТ КАКЪВ ТИП ОБУЧЕНИЕ ИМАТЕ 

ПОТРЕБНОСТ?  

 

10. Идентифициране на обществени потребности 

11. Разработване на проекти  

12. Стратегическо планиране 

13. Организационен и финансов мениджмънт 

14. Работа с медии 

15. Партньорство, в т.ч. ПЧП 

16. Работа в екип и в условията на мрежа 

17. Лобиране  

18. Друго. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Название на институцията .................................................................................................... 

Точен адрес и телефон............................................................................................................... 

Длъжност и име на респондента ............................................ 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО И ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 
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Приложение 3 
 

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
Национална програма "С грижа за всеки ученик"  
Програмата цели осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с 
изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния 
материал; мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните 
им способности и интереси; стимулиране на прилагането на иновативни подходи в 
преподаването на децата с различни способности. Националната програма "С грижа за 
всеки ученик" е приета с Решение № 702 на Министерския съвет от 11 ноември 2008 г. 
на основание § 77, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2008 г.  
 
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2008-2013 г.  
Стратегията очертава приоритетите и действията, които ще предприеме страната ни във 
връзка с подготовката на българските граждани за активно участие в глобалната 
икономика. Националната стратегия за учене през целия живот цели да обедини 
усилията на институциите и гражданите в Република България – учащите се, 
обучаващи институции, държавни органи, работодатели, синдикати, общински 
администрации, местни общности и другите партньори, за да се създадат условия всеки 
да има възможност да учи, да се развива като личност. Стратегията е приета от 
Министерския съвет на 30 октомври 2008 г.  
 
Национална програма за модернизиране на системата на професионалното 
образование  
Програмата цели осигуряване на материална база в съответствие със съвременните 
изисквания на пазара на труда, както чрез финансово ангажиране на бюджетни 
средства, така и чрез съфинансиране от страна на работодателите. Другата основна цел 
на програмата е повишаване относителния дял на трудовата и социалната реализация 
на завършващите професионално образование по изучавана професия, чрез осигуряване 
училищни практики в реални работни условия. Програмата е одобрена с Решение № 
621 на Министерския съвет от 30 септември 2008 г.  
 
Национална програма "Училището - територия на учениците"  
Програмата е приета с Решение № 245 на Министерския съвет от 20 април 2007 г., 
актуализирана с Решение № 503 на Министерския съвет от 5 август 2008 г.  
 
Национална програма "Въвеждане на система за национално стандартизирано 
външно оценяване"  
Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано 
външно оценяване, е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в 
края на всеки образователен етап. Програмата е приета с Решение № 503 на 
Министерския съвет от 5 август 2008 г. на основание §77 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 
2008 г.  
 
Национална програма "Съфинансиране от Министерството на образованието и 
науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на 
материалната база в училищата"  



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Проект „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за 
реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на 

управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” 
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Националната програма за съфинансиране цели да обедини усилията на централната и 
местната власт при подобряване на материалната база на училищата. Програмата е 
приета с Решение № 503 на Министерския съвет от 5 август 2008 г. на основание §77 от 
Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2008 г.    
 
План за действие за 2008 г. в изпълнение на Националната стратегия за 
продължаващото професионално обучение за периода 2005 - 2010 г.  
 
Национална програма "Диференцирано заплащане"  
 
Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"  
 
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителнa училищна 
възраст 
 
Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното 
възпитание и подготовка 2006-2015 г. 
 
Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009 
 
Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта. 
 
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни 
потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета  
 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за въвеждане на информационните и комуникационни 
технологии в българските училища 
 
СТРАТЕГИЯ за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 
малцинства 
 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 
2005-2010 година 
 



АНАЛИЗ НА СРЕДАТА НА РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И 
ПАРТНЬОРСКИЯ ОПИТ С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

 

Асоциация „Човешки права – стъпка по стъпка” 
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ЗА НАС, ЗА ПРОЕКТА, ЗА ПАРТНЬОРСТВОТО... 
 

През изминалите осем години Асоциация “Човешки права-стъпка по стъпка” се утвърди 

като авторитетна неправителствена организация, с принос към устойчивото развитие на 

Варненски регион. Доказателство за това са успешно реализираните проекти и инициативи в 

различни области на социално-икономическия живот на местните общности. Организацията е 

желан партньор на местната власт, чрез предоставяне на експерти, участие в обществени съвети 

и работни групи при формирането и реализацията на политики.  

Създаването и изпълнението на новаторски програми и дейности допринася за 

постигане целите на организацията, насочени към: 

- създаване на устойчива правна и социална среда за защита интересите на граждани в 

неравностойно положение: жени, младежи, хора с увреждания, членове на малцинствени 

етнически групи; 

- подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната, за равни 

възможности  и равно представителство на мъжете и жените и различните етноси в публичния 

и частния сектор; 

- успешното провеждане на реформи в администрацията и правоприлагането; 

- застъпничество и утвърждаване на универсалните и европейски стандарти за правата 

на човека и общопризнатите ценности на демокрацията и хуманизма. 

С експертизата, високият професионализъм и ентусиазъм за работа на екипа,  с 

амбицията при преследване на поставените цели, с коректните партньорски отношения, които 

изгради и продължава да утвърждава, Асоциацията заслужи уважението, съпричастието и 

подкрепата на обществото и институциите на всички нива. 

Проект „Модел за взаимодействие между структурите на гражданското общество за 

реализиране на ефективен механизъм за партньорство с местната власт в областта на 

управление на процеса на децентрализация и оптимизация на образователните институции” е 

партньорството, в което всеки участник има възможност да открие ново измерение на своята 

роля при разработването и прилагането на политики на местно ниво. Териториалната 

администрация,  в лицето на Столична община и Община Варна -  да разпознае себе си като 

равноправна страна в многопластовия процес на сътрудничество с гражданите и техните 

организации, а СГО – да се развият като ресурсна база за повишаване капацитета, за 

управлението на ресурсите и подобряване организационното развитие на неправителствения 

сектор, за постигане на ефективно участие на гражданското общество в обществения живот – в 

сътрудничество и взаимодействие с местната власт. 

За контакти:  
Бул.”Мария-Луиза”№13, 9000 Варна 
Тел./факс 052 608 718 
Ел.поща: hrsbs.org@gmail.com 
www.hrsbs.org  


