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I. РЕЗЮМЕ  

1. Администрация и управление 

 

Разбирането на темата за управлението на процесите в общината е ключово за 
осъзнаването на настоящия модел на управление, особеностите при функционирането 
на сега действащите структури, както и формулиране на потенциални възможности 
за организационното развитие на Столична община. 

 

1. Общинска структура и процеси 

В настоящия доклад са разгледани структурата и функциите на общината, както и 
механизмите за управлението на нейните ресурси - финансовите ресурси, 
материалните ѝ активи, човешките ресурси и информационните потоци. 

Анализът на функциите на СО включва анализа на организационната структура и 
нивата на взимане на управленски решения, като това поставя контекста на 
процесите в общината. Подробно се разглежда темата за финансовото управление, 
като се поставя акцент на обезпечаването на фискална устойчивост, прозрачност и 
легитимност при разходването на публичния ресурс. В повече детайли се разглежда 
управлението на собствеността на общината, както и търговските дружества с 
общинско участие и общинските предприятия като основен инструмент за 
предоставяне на публични услуги. 

Анализирана е структурата на Столична община. Тя има йерархична организация, при 
която отделните секторни политики са смислово обособени в 10 различни 
направления, които могат да бъдат разпределени в три категории: администрация на 
пряко подчинение на кмета, обща и специализирана. Столична община се характеризира 
с пирамидална йерархична структура, като органът на власт (кметът) e подпомаган 
от ресорни заместник-кметове, секретар и главен архитект, които ръководят 
съответните направления. 

 

2. Финансово управление, бюджет и бюджетиране 

Направен е анализ на общинските приходи и разходи и тяхното изменение през 
последните 7 години. Анализирано е и нивото на задлъжнялост на Община София, което 
макар да нараства, остава в разумни граници и не застрашава финансовата 
стабилност и съответно кредитен рейтинг. 

Важна част от финансовото управление на София е съсредоточена върху външното 
възлагане за извършване на услуги, доставки или строителство спрямо действащата 
нормативна уредба – Закона за обществените поръчки и вътрешните правила и 
актове на общината. 
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Основното перо, по което се възлагат обществени поръчки, е за строителство, като 
всяка година без изключение общината харчи минимално 50 млн. лв., а сумата достига 
дори над 400 млн. лв. в пиковата 2013 г. Разходите за доставки и други услуги са 
чувствително по-малко, като тук прави впечатление и немалкият брой поръчки под 
праговете, определени от ЗОП, които допускат директно възлагане. Допълнително се 
наблюдава и сравнително ниска конкуренция при значителен брой поръчки. През 2016 г. 
при възложени 305 поръчки за 110 от тях е кандидатствал само един кандидат, т.е. при 
36% от поръчките не е било възможно да се осъществи конкурентен подбор в търсене 
на по-добра цена или условия. 

Наблюдава се и значителна концентрация на изпълнителите на обществените 
поръчки за периода 2007-2016 г. Това е донякъде естествено, предвид, че основната 
част от направените разходи за обществени поръчки са в сферата на 
строителството, което се характеризира с единични мащабни проекти. Те са често 
печелени и от консорциуми от фирми. 

Проучен и анализиран е процесът по изготвянето на бюджета на Столична община. 
Цикълът на бюджетния процес продължава на практика през цялата година, като 
изготвянето на самия бюджет започва в средата на предходната година. Основен 
момент в бюджетния процес е капиталовата програма, която се обсъжда през 
октомври в рамките на комисиите на СОС и между ресорните съветници и се 
финализира ноември. Като особено добра практика можем да отчетем високото ниво 
на прозрачност в процеса на приемане и отчитане на общинския бюджет. 

Към момента в Столична община липсва формален процес на оценка на ефективността 
и ефикасността на разходвания публичен ресурс. Липсата на такъв затруднява 
контрола по същество върху разходите и предполага отделните направления да се 
занимават индивидуално с тази дейност, не позволява оптимизация на ресурсите и 
затруднява приоритизирането на нови проекти. 

Основна цел на Столична община е да обезпечи управление на своите процеси в 
съответствие с основните принципи на доброто управление, така че да осигури 
ефикасно и ефективно предоставяне на публични услуги и провеждане на публични 
политики за гражданите на София. 

 

3. Процеси и документооборот 

На база получена от Столична община информация от деловодната система е направен 
анализ на процесите за обработка на преписки. Прави впечатление, че голяма част от 
регистрираните документи са свързани с комуникацията с гражданите по линия на 
подаването и отговарянето на сигнали, писма и жалби. Също значителна част от 
регистрираните документи са свързани с вътрешната комуникация в рамките на 
общината, както и комуникацията с районите, общинските предприятия и Столичния 
инспекторат. Общо тези две направления формират 55% от всички регистрирани 
документи. Комуникацията със стопански субекти (вкл. търговските дружества с 
общинско участие) е 13%, а със съда, прокуратурата и частните съдебни изпълнители 
(ЧСИ) – 6%. Останалите 26% включват всички други кореспонденти на общината. 
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Анализирана е правната рамка и възможности за развитие на ПЧП като възможен 
източник на финансов ресурс, който може да бъде мобилизиран за изпълнение на 
политики и постигане на цели на общината. 

  

4. Управление на човешките ресурси 

Проучени са методиките за формиране на възнагражденията, оценките от 
атестациите и разпределението на Допълнителното материално стимулиране. 
Предвид регламентацията в ЗДСл липсва формално установен процес за повишаване в 
длъжност, като е възможно даден служител да остане на определено ниво 
неопределено дълго време, но въпреки това текучеството в СО е сравнително ниско. 

Изследвано е организационното учене и практиките за създаване на база от познания и 
добри практики на база анализи, изследвания, предишен опит и придобиване на външна 
експертиза. Например Направление Общинска администрация поддържа база данни за 
предишни проекти в рамките на дирекция Административно обслужване с цел 
поддържане на институционалната памет и използването им като референтни модели 
на бъдещи проекти. Познанието от тази база данни се споделя с други направления и 
дирекции от същото направление при подготовката на техни проекти по неформален 
начин. 

Прегледът на базите данни и процесите на СО показва наличието на огромен обем от 
информация, който често се използва преимуществено в рамките на дадено 
направление. Не е наложена практиката да се използва широкото и формализирано 
споделяне на познания с цел организационно учене и усъвършенстване. 

Като добра практика в други администрации се е наложил подходът на интегриране на 
обученията и кариерното развитие в работните планове, което позволява 
увеличаване на фокуса върху тях, прецизиране на усилията, възможност за контрол и 
корективни действия, както и повишена видимост от страна на ръководството и 
колегите. 

Във вътрешната мрежа съществува споделено пространство, което се използва за 
съвместна проектна работа и споделяне на файлове. Наличието на подобни 
колаборативни инструменти е в пълно съответствие с новите тенденции в 
използването на информационните технологии в процеса на работа и управление на 
познанието. Подобни инструменти биха били още по-ефективни, ако употребата им е 
част от вътрешните правила на дирекциите, което я превръща в стандартна и 
широкоразпространена практика. 

  

5. Общински имоти 

Направен е преглед на практиките и регистрите на общинските имоти. Регистърът 
съдържа подробна информация за местоположението на имотите и документите за 
собственост. Важна липсваща информация в регистъра е стойността на имота и за 
какво се използва в момента. Полетата за тази информация са налични в регистъра, но 
както е видно от снимката по-долу, те са празни за по-голямата част от записите. 

Разгледани са регистрите с общинска собственост. При проучването на общинските 
имоти и тяхното управление не бяха открити данни за извършване на оценка на 
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ефективността на тяхното използване и управление. Също така е трудно да се 
проследи как управлението на даден общински имот реализира общински политики. 

 

6. Общински предприятия и търговски дружества 

Направен е анализ на правната рамка, в която съществуват общинските предприятия 
и общинските търговски дружества. Разгледана е дейността им и са изведени добри 
практики, които се наблюдават при някои от предприятията. 

 

2. Дигитална трансформация 

Дигитализацията е понятие, което обединява всички съвременни технологии и 
тяхното непрестанно развитие и усъвършенстване с цел подобряване на 
всекидневните ни нужди. Виртуалното пространство дава възможност за по-лесна 
комуникация, информираност и предоставяне на услуги (е-услуги), които по друг начин 
биха отнели значително време и понякога невъзможност за изпълнение. Инвестициите 
в съвременни технологии, ръководени от добра стратегия за дигитализиране, са от 
огромно значение при създаването на Е-Община. Интеграцията и централизацията 
между системи с цел събиране, използване и отваряне на данни заедно с цялостното 
извършване на услуги по електронен път са основни показатели за информационното 
състояние на дадена среда. 

Като част от темата за дигитална трансформация на София бяха разгледани основни 
аспекти в управлението и развитието на вече съществуващата дигитална 
инфраструктура, информационни системи и прилежащи електронни компоненти. 
Използвани са методи като срещи и запитвания към служители на СО, посещения на IT 
инфраструктурни обекти, онлайн проучвания и анализи на събраната информация. 
Направени са анализи, свързани с дигиталната инфраструктура, процесите за поръчка 
на софтуер, регистри на източници на данни, електронни услуги и платформи, както и 
донякъде, тяхното интегриране по ресори. Разбира се, всеки от анализите има своите 
обхватни рамки, поради децентрализация на информационните платформи, системи и 
IT инфраструктура на СО.  

Множество възможности за подобрения бяха идентифицирани като част от този 
доклад, които ясно изразяват нуждата от сериозни инвестиции в сферите, свързани с 
информационни технологии, е-услуги и информационна сигурност. Съществува 
необходимост от дефиниране на стратегия за дигитализация, която да даде посока за 
централизирането на съществуващата IT инфраструктура и развитие на 
информационните системи и електронни услуги, предлагани от общината, както и 
интеграцията ѝ с отделни структури и ресори. Стратегията трябва да включва 
бъдещи цели и стъпки за дигитализация и изграждането на Е-Община, която да 
предоставя ефективно обслужване и възможност за лесно ориентиране, намиране и 
използване на информацията, представена за свободно ползване към гражданите в 
различни направления. Едно от главните предложения за подобрение в този доклад е 
свързано със създаването на постоянно, независимо звено, което да съставя, 
контролира и имплементира несъществуващата в момента Стратегия за 
дигитализация в дългосрочен план, а не само за определен период от време.  
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Необходимите дейности на това независимо звено не се отнасят само до бъдещи 
технологии и проекти, които са нужни на общината, за да подобри нивото на услугите 
си, а също и до дефинирането и изграждането на изисквания, политики и процеси, 
които са свързани с качеството и контрола на вътрешните IT процеси и системи. 
Често срещана практика в добрите примери от чужбина е създаването на централно 
звено (Chief Information Office), което да отговаря за дигитализацията на общината. 

Изискванията, свързани с управление на процесите на IT услуги, не са формално 
дефинирани и не са извършвани проверки от независими органи, които да удостоверят 
нивото на информационна сигурност на функциониращите системи и IT 
инфраструктурата на СО. Нивото на използване на вече съществуващите е-услуги е 
значително ниско, като много от услугите все още не са електронизирани, а 
системата за предоставяне на е-услуги е трудна за поддръжка и са необходими 
подобрения за по-ефективно използване от крайния потребител. Нужно е поставяне 
на изискване и неговото изпълнение за отваряне на данни в определен формат. 
Поддръжката на този процес е друго предизвикателство, което трябва да бъде 
адресирано, за да се даде възможност на съществуваща и събирана информация да бъде 
централизирана, съхранявана и използвана. 

 

3. Комуникация с гражданите 

Комуникацията с гражданите е ключов елемент на доброто управление. Oсигуряването 
на условия за добра комуникация е важно от гледна точка на постигането на 
обществено съгласие по общественозначими теми. Ефективната комуникация на 
местната власт с гражданите изисква правила, усилия и ресурси. Столична община 
инвестира много в информационното обезпечаване и във въвличането на гражданите в 
процесите на вземане на решения. Тази част от доклада има за цел да анализира 
регламентацията, процесите и каналите за комуникация, които СО и СОС използват, с 
цел тяхното подобряване и оптимизиране в бъдеще.  

 

Темата Комуникация с гражданите включва следните подтеми:  

1. Информационно обезпечаване за гражданите 

2. Диалог между общината и гражданите/гражданските организации  

3. Сигнали на граждани  

За целите на изследването са анализирани 6 закона, касаещи комуникацията с 
гражданите на местните власти и в частност на Столична община; разгледани са 2 
местни наредби на СОС за провеждане на обществени консултации, както и 
общинският план за развитие на СО 2014 - 2020;  направен е преглед на сайтове, 
справки и данни в интернет, свързани с темата, както и анализи на НПО и институции 
в сферата на достъпа до информация, гражданското участие и др. Проведени са и 
индивидуални интервюта с ключови организации, институции и експерти в областта. 

 

Основните изводи и препоръки от проведеното проучване в разглежданите три 
подтеми са следните: 
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1. Информационно обезпечаване на гражданите 

Порталът sofia.bg предоставя подробна, но не и изчерпателна информация за 
гражданите; има добра структура, която осигурява относително добра  възможност 
за откриване на необходимите данни. Все още липсва информация относно: 
съпътстващи документи, свързани с обществени обсъждания, както и по-подробна 
информация за проведените обществени обсъждания. Необходима е по-голяма 
прозрачност на процеса, както и документи, които да дадат възможност на 
гражданите да се подготвят предварително.  

Секцията „Участвай”, която в най-голяма степен е свързана с взаимодействие с 
гражданите, е необходимо да се допълни/разшири. Да се включи информация или линкове 
към всички програми на СО, да се даде възможност за преглед на резултатите от вече 
проведени анкети, да не се изисква регистрация в раздела „анкети за нерегистрирани 
потребители”, да се допълнят секциите, свързани с обществени консултации.   

Сайтът на СОС също трябва да се обогати с информация – за работата на 
общинските съветници, за работата на комисиите, за включването на граждани и 
граждански организации в работата на комисиите; да се предоставя и обратна връзка 
по предложения на гражданите. 

Не са за подценяване и канали на медиите, както и стандартни канали като постери, 
дипляни, срещи лице в лице. Много е важно, когато се предоставя информация, да се 
оцени и начинът, по който тя да достигне до различните заинтересовани страни. Тази 
оценка определя и канала, който да се използва.   

Възможностите за подаване на сигнали/жалби/заявления за достъп до информация са 
основно в Контактния център. Порталът има категории, които дават възможност на 
гражданите да структурират своите заявки.  

СО инвестира усилия и ресурси, за да предоставя исканата от гражданите информация 
по ЗДОИ. Препоръките за подобрение са свързани с обратната връзка, 
разпределението или централизирането на отговорностите и по отношение на 
публикуването на общи и индивидуални административни актове и на декларации за 
конфликт на интереси.  

Нужни са инвестиции в човешкия капитал – отговорните служители трябва да 
демонстрират компетентност и мотивация както за обслужване на гражданите, 
така и за подпомагането им в случаи на нужда при формулирането на заявлението за 
информация.  

Усилията на СО за подобряване на достъпа до информация следва да се насочат освен 
към публикуването на достъпна и изчерпателна информация, така и към надграждане 
на уменията и мотивацията на служителите на администрацията. 

 

2. Диалог между общината и гражданите 

Законодателството, свързано с включването на гражданите, е изчерпателно и 
създава благоприятна среда за гражданско участие. Наредбите, свързани с 
обществените обсъждания, съдържат всички необходими реквизити, които 
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гарантират качествен консултативен процес. Наличието на двете наредби, както и 
процесът на обсъждане, съпътствал тяхното приемане, е повод за висока оценка на 
община София по индикатор Законодателство, който е част от Индекса за гражданско 
участие. 

Приетите две нови наредби за реда и начина на провеждане на обществени 
консултации са много добра база за повишаване качеството и ефективността на 
процеса. Тази възможност трябва да се използва за повишаване културата на 
взаимодействие и конструктивен диалог между гражданите и представителите на 
администрацията.  

Би било полезно да се организират обучения за прилагане на наредбите, като те могат 
да са комбинирани – с участието на общински служители/ експерти и на активни 
граждани/организации.  

Столична община е сред малкото общини в България, които предоставят средства за 
инициативи на неправителствени организации. Програмите „Европа” и „Култура” са 
абсолютен първенец в страната по размера на ресурса, който разпределят за 
граждански инициативи от бюджета на общината. Основните препоръки в този 
аспект се отнасят до намаляване на административната тежест и изискваните 
документи при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите. 

Необходима е база данни на активни НПО, които се включват в обсъждането на 
различни теми на местното развитие, която да се структурира спрямо темите и 
типа на комисиите в СОС и да им се предостави за ползване (подобна практика 
съществува в комисията по околна среда на Парламента). Важно е тази база данни да е 
динамична, за да не се създава впечатление на изключване вместо на въвличане на 
заинтересовани страни. 

Работещ вариант за взаимодействие между администрация и гражданско общество са 
обществените съвети. Много важно за тях обаче е да има силно лидерство и 
мотивирани членове. Иначе рискът да се превърнат в казионни структури е голям. 

Да се направи база данни с обществените съвети на територията на София (и 
териториални, и тематични) и тя да се поддържа. В момента такава информация може 
да се намери само с търсачка, а не в систематизиран вид.  

Да се насърчи създаването на кметски съвети в селата – от кметовете на кметства 
и/или от активни жители и НПО на тяхната територия. Това би обогатило и 
структурирало комуникацията на администрацията и гражданите в малките населени 
места на Столична община, които често остават в периферията. 

 

3. Сигнали и обратна връзка 

Сигнали, жалби, заявления за достъп до информация се подават в Контактния център, 
в Столичния инспекторат, а дори и в Приемната за граждани. Ясно е казано къде какво 
се предполага да се подава, но разграничаването изисква сериозно информиране на 
гражданите. Очакванията, че хората ще се ориентират при няколко възможности за 
подаване на сигнали не са особено реалистични. Вариант е да се насърчи гражданското 
образование, както и по-подробна информация и инструкции. Да се помисли за единна 
структура – информационно звено/ координационен център, която да обединява 
възможностите за комуникация на гражданите със СО.  
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Много добра практика е платформата Гражданите.бг, създадена от граждани, но 
припозната от общината. Сигналите са придружени от снимки и освен че проблемите 
се решават, самата платформа има и възпитаващ характер.  

Понякога връзката между районната и централната администрация се къса и това 
води до липса на информация и действия. Необходими са ясно разписани правила и 
отговорности за реакция и обратна връзка между тези нива и към гражданите. 

 

4. Управление на територията 

По темата Управление на територията докладът се съсредоточава в няколко 
подтеми. Внимание е отделено на наблюдението, че този ресор заема както голяма 
част от административните услуги, предлагани от Столична община и районните 
кметства, така и голяма част от правомощията, които нормативно са вменени на 
общинската администрация. От друга страна, дейността на общината по тази тема 
представлява изключителен интерес и често е повод за бурни дебати сред широката 
общественост, професионалните общности, инвеститорските среди и жителите на 
града, и като такава заслужава по-сериозен анализ, целящ оптимизация на процесите. 

Анализът включва документален преглед на нормативната рамка, обобщения на база 
събраните числени данни, както и преглед на предишни изследвания и статии по 
темата. Направени са срещи с представители на администрацията за дискутиране на 
резултатите от анализа и от изводи от изследвания. Изведени са редица препоръки по 
всяка от подтемите и са маркирани основните трудности.  

Първата разглеждана подтема засяга строителните разрешения и контрола по 
строителството. Тя обхваща възможностите на администрацията да контролира 
частните инвестиционни намерения съобразно приетата градоустройствена 
политика на Столична община. Разгледани са процесът и участниците при издаването 
на разрешения от гледна точка на нормативна уредба. Отбелязани са липсите на 
нормативни възможности, които да позволяват на Главния архитект да взима 
решения по целесъобразност, и са направени съответните препоръки. Разгледани са 
предстоящите изменения в ЗУЗСО, които касаят темата, както и добри практики от 
други държави. 

Анализиран е процесът по контрол на строителството и отговорните страни, като 
са направени препоръки за оптимизация. Обобщени са данни от санкции и са 
идентифицирани недостатъци при процеса. Идентифицирана е липса на лесно 
достъпна и удобна информационна система за следене на незаконни строежи и са 
направени препоръки за нейното съдържание и възможности. Отделено е внимание на 
проблемите с проследяване на собственост и са направени препоръки за промяна на 
процеса по вписване в кадастралната карта.  

Втората подтема е посветена на публичните инвестиции, насочени към развитието 
на територията и организацията на конкурси. Разгледани са критиките на граждански 
организации към този процес и са направени наблюдения за тяхната актуалност. 
Значително внимание е отделено на механизма на обществените обсъждания и 
неговите дефицити в текущия му формат. Предложен е по-интерактивен и въвличащ 
подход на организация, при който в няколко последователни момента от процеса се 
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търси общественото мнение относно развитието на публично пространство. 
Предложението е това да става на ниво намерение, на ниво сценарий на развитие, на 
ниво задание и на ниво проект. Също така са отправени препоръки за по-активна 
комуникация относно възможностите за обществени обсъждания и консултации, 
както и за събиране на много повече данни от провеждането на такива. Анализът е 
направен и на база предложения за нормативни изменения. Засегнато е и твърде 
рядкото провеждане на успешни архитектурни конкурси, като са отчетени добрите 
примери в лицето на конкурсите за топлоцентралата и площад Света Неделя. 
Засегнат е и въпросът за критерии за изпълнител и контрол на качеството на 
публичните проекти. Има необходимост от актуализиране на нормативната уредба 
(закони и методически насоки на МРРБ), както и на практиките по нейното прилагане. 
Има немалко случаи, при които наредбите предвиждат адекватни възможности за 
контрол, които обаче биват изпълнявани формално. 

Третата подтема касае устройствените планове като механизъм за управление на 
територията и изпълнение на градоустройствена политика. Разгледан е в детайли 
процесът по изготвянето на планове и техните характеристики, видове и 
нормативни особености. Идентифицирани са няколко трудности при приемането им, в 
това число блокирането на инвестиции, тромавата нормативна уредба, конфликтите 
на местно ниво. Обърнато е внимание на други планови документи, като ОПР. Разгледан 
е процесът по покриване на територията с ПУП и е направен анализ на трудностите 
при отчуждаването с цел реализацията на  устройствените планове. 

Устойчивостта на устройствените планове е разгледана като функция на тяхното 
успешно прилагане и мониторинга на тяхното изпълнение, каквито на практика 
липсват понастоящем. Предложен е процес по осигуряването на план за изпълнение и 
индикатор за мониторинг, с примери и конкретни изисквания. Демонстрирани са 
вредите от неустойчивост, а именно хаотично застрояване и развитие на 
територията, конфликти, загуба на актуалност. Разгледани са и критерии за 
изпълнение и приоритизация на изпълнението за ОУП и по-големи ПУП. Предложен е 
механизмът на структурната схема като междинно звено между двете нива на 
планиране, което да осигури планово застрояване на функционалните зони. 
Препоръчано е изпълнението на ОУП да се обособи в рамкова програма, която да бъде 
максимално независима от цикличността на местните избори. 

Последната подтема касае структурата на НАГ и районните администрации и стъпва 
върху доклад, изготвен от Лабораторията за градско развитие. Направен е изводът, 
че част от препоръките в доклада вече са изпълнени или предстои да се изпълнят. 
Направен е анализ и съпоставка с отчетите на арх. Здравков и арх. Диков за дейността 
на НАГ, както и с устройствения правилник на НАГ. Разгледан е въпросът за 
разпределението на отговорности между главния архитект и районните главни 
архитекти. Заключението обобщава основните изводи и препоръки. 
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5. Експертен екип Управление 

 

Ръководител екип: 

Николай Ангов 

 

Експерти: 

Ива Таралежкова 

Диана Андреева 

Борислав Янински 
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II. ВЪВЕДЕНИЕ 

Подходът и методологията за изпълнение на поръчката включват дейности в 
последователност от агрегиране на необходимата информация на входа посредством 
събиране на документи, на масиви от данни, предходни проучвания, добри практики и 
други източници на информация, обработване и анализ на събраната информация и 
провеждане на интервюта и фокус групи със заинтересованите страни и достигане 
до желаните резултати на изхода от изследователския и аналитичния процес. 

Информацията за изследването е събрана чрез използване на качествени и 
количествени методи за събиране на информация. 

Използваните качествени методи са: 

Дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите страни (на живо или 
телефонни) с цел агрегиране на списък с източници на информация 

Преглед на документи с цел идентифициране на информация, необходима за изпълнение 
на анализа 

Функционално разглеждане на използвания софтуер чрез организирани сесии със 
страни, имащи достъп до системите за информация 

Провеждане на онлайн проучване с качествено измерими резултати 

В рамките на количествените методи за събиране на информация са използвани: 

Идентифициране на масиви от данни от различни информационни системи 

Провеждане на онлайн проучване с количествено измерими резултати 

 

Методи за анализ на данни и информация 

В рамките на качествените методи са използвани: 

Фокус групи с представители на заинтересованите страни с цел анализ на 
качеството и релевантността на информацията и достигане на изводи 

Експертна оценка въз основа на проведените интервюта, фокус групи, онлайн 
проучване и документален преглед 

В рамките на количествените методи за анализ на информация са използвани: 

Статистически анализ на количествената информация на високо ниво (конкретните 
методи ще бъдат определени след изготвяне на въпросниците, както и анализ на 
входящата информация). 
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III. АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОЦЕСИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

1. Описание 

Разбирането на темата за управлението на процесите в общината е ключово за 
осъзнаването на настоящия модел на управление, особеностите при функционирането 
на сега действащите структури, както и формулиране на потенциални възможности 
за организационното развитие на Столична община. За оптимално постигане на 
познавателните цели е удачно да се разглеждат структурата и функциите на 
общината, както и механизмите за управлението на нейните ресурси - финансовите 
ресурси, материалните й активи, човешките ресурси и информационните потоци. 

Анализът на функциите на СО включва анализа на организационната структура и 
нивата на взимане на управленски решения, като това поставя контекста на 
процесите в общината. Подробно се разглежда темата за финансовото управление, 
като се поставя акцент на обезпечаването на фискална устойчивост, прозрачност и 
легитимност при разходването на публичния ресурс. В повече детайли се разглежда 
управлението на собствеността на общината, както и търговските дружества с 
общинско участие и общинските предприятия като основен инструмент за 
предоставяне на публични услуги.  

Анализът за управлението на процесите цели да очертае основните характеристики 
при рутинното изпълнение на обичайната дейност (процеси, документи, 
целепоставяне, управление на изпълнението) и при проектната дейност. Основен 
фокус тук са възможностите за еволюционно развитие на организационните процеси 
в общината и установяване на механизъм за формализирано организационно 
усъвършенстване. Цялостната подтема Администрация и управление цели да направи 
преглед на настоящото състояние и да го поставя в цялостния контекст на 
изискванията на доброто управление в неговия съвременен смисъл. Следва кратък 
преглед на структурата на подтемата. 

 

1. Структура и функции на Столична община 

1) Анализ на организационната структура 

2) Анализ на йерархичните нива и информационните потоци 

2. Финансово управление 

1) Общински приходи 

2) Общински разходи 

3) Обществени поръчки 

4) Бюджетен процес и прозрачност  

3. Управление на активите 
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1) Управление на общинската собственост 

2) Общински предприятия 

3) Публично-частни партньорства (ПЧП) 

4. Управление на процесите 

1) Управление на процеси и документооборот 

2) Координация на проекти 

3) Целепоставяне и управление на изпълнението 

4) Организационно учене и усъвършенстване 

 

2. Източници на информация 

1. Нормативни документи  

1) Закони 

1. ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация 

2. ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) 

 

2) Правилници 

1.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на районен съвет - София 
2.  ПРАВИЛНИК за дейността на кастрационни центрове за безстопанствените 

кучета на територията на Столична община 
3.  ПРАВИЛНИК за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета на 

територията на Столична община 
4.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществен съвет по достъпност и 

интеграция на хора с увреждания към Столичния общински съвет 
5.  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Съвета по безопасност на 

движението на децата в София 
6.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "София - 

проект" 
7.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие 

"Софпроект - Общ градоустройствен план" 
8.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Стара 

София" със Софийски исторически музей 
9.  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Столичен център за превенция на 

правонарушенията 
10.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Обществения съвет за реализация 

на Общинска стратегия по десетилетие на ромското включване в София 2007 - 
2013 г. 

11.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичен инспекторат към 
Столична община 
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12.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Консултативния съвет по 
въпросите на туризма при Столична община 

13.  ПРАВИЛНИК за автоматизираните информационни системи в Столична община 
14.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на 

територията на Столична община 
15.  ПРАВИЛНИК за управление на качеството в Столична община 
16.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за 

малки и средни предприятия на Столична община 
17.  ПРАВИЛНИК за управление на Околната среда в Столична община 
18.  ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в Център за временно настаняване "Света София" – 

София, кв. "Захарна фабрика", бл. 51А, вх. А 
19.  ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в Център за временно настаняване "Свети 

Димитър" - София, жк "Люлин", бл. 464, вх. А 
20.  ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в Център за временно настаняване на бездомни хора 

- жк "Красна поляна", ул. "Ришки проход" №2 
21.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие 

"Управление на общински земи и гори" 
22.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален 

патронаж" 
23.  ПРАВИЛНИК за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол 

на ХИВ/СПИН 
24.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие 

„Зоологическа градина София" 
25.  ПРАВИЛНИК за организация и работа на Специализирания общински 

приватизационен фонд 
26.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Туризъм" 

(Загл. изм. - Решение №555 по Протокол №67 от 11.09.2014 г.) 
27.  ПРАВИЛНИК за работа на Фонд за иновации в културата 
28.  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински културен институт 

Галерия-музей "Дечко Узунов" 
29.  ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен 

институт - Дом на културата "Средец" - София 
30.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Гробищни 

паркове" 
31.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие "Столично 

предприятие за третиране на отпадъци" - СПТО 
32.  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Общински културен институт 

"Музей за история на София" 
33.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет (Загл. 

изм. - Решение №84 по Протокол №7 от 28.02.2008 г.) 
34.  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Регионален исторически музей - 

София 
35.  ПРАВИЛНИК за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и 

инвестиции (Загл. изм. - Решение №497 по Протокол №86 от 23.07.2015 г.) 
36.  ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества - София 
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37.  ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Общинско предприятие 
"Екоравновесие" 

38.  ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен 
институт "НАДЕЖДА" - София 

39.  ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността в Общински културен 
институт Дом на културата "Искър" - София 

40.  ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Общински културен 
институт Дом на културата "Красно село" 

 УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичната общинска 
администрация 

 

3) Наредби 

1. НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична 
община 

2.  НАРЕДБА за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и 
зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на 
Столична община (Загл. доп. - Решение №660 по Протокол №41 от 12.10.2017 г.) 

3.  НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на 
пространственото развитие и устройството на територията на Столична 
община 

4.  НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, 
предоставяни от Столична община 

5.  НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Столична община 

6.  НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси 
7.  НАРЕДБА за провеждане на обществени консултации на територията на Столична 

община 
8.  НАРЕДБА за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот" 

(Загл. - изм. с Решение №443 по Протокол №21 от 19.07.2012 г.) 
9.  НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община 
10.  НАРЕДБА за общинските лечебни заведения 
11.  НАРЕДБА за общинската собственост 
12.  НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на 

територията на Столична община 
13.  НАРЕДБА за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата 

на собственост на общината в търговските дружества 
14.  НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за 

подкрепа за личностно развитие на територията на Столична община 
15.  НАРЕДБА за прием на деца в общинските детски градини на територията на 

Столична община 
16.  НАРЕДБА за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински 

съвет 
17.  НАРЕДБА за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в 

Столична община и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В 
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18.  НАРЕДБА за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, 
преместване и премахване на паметници и художествени елементи на 
територията на Столична община (Загл. изм. - Решение №365 по Протокол №84 от 
25.06.2015 г.) 

19.  НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на 
територията на Столична община 

20.  НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на 
територията на Столична община 

21.  НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и 
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на 
територията на Столична община 

22.  НАРЕДБА №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на 
територията на Столична голяма община 

23.  НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на 
територията на Столична община 

24.  НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община 
25.  НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от 

ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и 
заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от 
тях от орган 

26.  НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община 
27.  НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на 

територията на Столична община 
28.  НАРЕДБА за управление на общинските пътища на територията на Столична 

община 
29.  НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община 
30.  НАРЕДБА за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения на 

територията на Столична община 
31.  НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на данни и за издаване на справки за 

предвижданията на общия устройствен план на Столична община 
32.  НАРЕДБА за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община 
33.  НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти 

по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг 
34.  НАРЕДБА за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни 

маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на 
Столична община 

35.  НАРЕДБА за концесиите 
36.  НАРЕДБА за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на 

територията на Столична община 
37.  НАРЕДБА на Столичен общински съвет за изграждане на общодостъпна среда в 

София 
38.  НАРЕДБА за реда за преобразуване и приватизация на лечебните заведения 
39.  НАРЕДБА за приватизация на група предприятия чрез посредници 
40.  НАРЕДБА за правата и задълженията на местните органи на религиозните 

общности на територията на Столичната община и взаимоотношенията с 
местните органи на изпълнителната власт 

41.  НАРЕДБА на Столичен общински съвет за предоставяне на концесии 
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42.  НАРЕДБА на Столичен общински съвет по принудителното отчуждаване на имоти 
частна собственост за общински нужди 

 НАРЕДБА за използването на таксиметрови апарати на територията на Столична 
голяма община 

 

4) Други нормативни документи 

1. НАРЪЧНИК за провеждане на обществени консултации в Столична община 
2.  СТАТУТ на Награди на Столична община за ярки постижения в областта на 

културата 
3.  ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на 

територията на Столична община 
4.  ПРАВИЛА за осъществяване на допълнителни образователни дейности в 

общинските детски градини на територията на Столична община 
5.  СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията 

на Столична община 
6.  ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на 

територията на Столична община (Загл. изм. - Решение №530 по Протокол №19 от 
28.07.2016 г., Решение №72 по Протокол №28 от 9.02.2017 г.) 

7.  РЕШЕНИЕ №816 по Протокол №26 от 22.12.2016 г. за приемане и одобряване за 2017 
г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци 

8.  ТАРИФА за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите за 
водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от 
държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години 

9.  ПРАВИЛА за реда и условията за настаняване, управление и ползване на социални 
жилища в рамките на проект BG161PO001-1.2.02-0010 "Осигуряване на съвременни 
социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на 
територията на район Люлин 

10.  РЕШЕНИЕ №62 по Протокол №5 от 17.12.2015 г. за приемане и одобряване за 2016 г. 
на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци 

11.  ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 
ИЗДРЪЖКА НА ОКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА "СРЕДЕЦ" И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ СЪСТАВИ КЪМ 
НЕГО 

12.  ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОКИ "СОФИЙСКА 
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ" 

13.  ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКИ 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА "ИСКЪР" 

14.  ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКИ 
КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "НАДЕЖДА" 

15.  ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОКИ "МУЗЕЙ ЗА 
ИСТОРИЯ НА СОФИЯ" 
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16.  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОКИ 
ГАЛЕРИЯ МУЗЕЙ "ДЕЧКО УЗУНОВ" 

17.  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-
ТВОРЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА 
"КРАСНО СЕЛО" 

18.  ПРАВИЛА за работа на Програмата на Столична община за финансово подпомагане 
на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро 
процедури с донорски яйцеклетки 

19.  РЕШЕНИЕ №867 по Протокол №74 от 29.12.2014 г. за приемане и одобряване за 2015 
г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци 

20.   РЕШЕНИЕ №109 по Протокол №57 от 20.02.2014 г. на СОС за одобряване на Общи 
условия за предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на 
потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД 

21.   РЕШЕНИЕ №702 по Протокол №54 от 19.12.2013 г. за приемане и одобряване за 2014 
г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци 

22.  РЕШЕНИЕ №331 по Протокол №42 от 27.06.2013 г. за утвърждаване на Общи 
условия за продажба на топлинна енергия от "Топлофикация-София" ЕАД 

23.  РЕШЕНИЕ №95 по Протокол №35 на Столичния общински съвет от 28.02.2013 г. за 
приемане на Отчет за изпълнение на Програма "Европа" за 2012 г., на промени в 
Правилата за работа, приети с Решение №759 на СОС от 11.12.2008 г., на 
Приоритетни области и финанси 

24.  ПРАВИЛА за условията и реда при предоставяне на стипендия за високи 
постижения в областта на спорта за ученици от столичните училища по 
Програмата за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото 
възпитание и спорта 

25.  РЕШЕНИЕ №644 по Протокол №32 от 20.12.2012 г. за приемане и одобряване за 2013 
г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци 

26.  Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени в атмосферата в резултат от 
потреблението на енергия на територията на Столична община 

27.  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действащата Комисия, съгласно 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към 
Столичния общински съвет 

28.  РЕШЕНИЕ №81 по Протокол №6 от 27.12.2011 г. за приемане и одобряване за 2012 г. 
на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване 

29.  РЕШЕНИЕ №33 по Протокол №82 от 27.01.2011 г. за приемане и одобряване за 2011 г. 
на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване 
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30.  ПРАВИЛА за дейността на Консултативния съвет за контрол върху изпълнението 
на бюджета на Столична община 

31.  Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти 
публична общинска собственост, за 2010 г. 

32.  РЕШЕНИЕ №765 по Протокол №54 от 17.12.2009 г. за приемане и одобряване за 2010 
г. на план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или 
други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване 

33.  РЕШЕНИЕ №34 по Протокол №30 от 29.01.2009 г. относно приемане на план-
сметка за 2009 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа и/или 
други съоръжения на битовите отпадъци и определяне размера на такса битови 
отпадъци за 2009 г. 

34.  ПРАВИЛА за работа по Програма "Европа" (Загл. изм. - Решение №95 по Протокол 
№35 от 28.02.2013 г.) 

35.  РЕШЕНИЕ №453 от 24.07.2008 г. по Протокол №17 за временно уреждане на 
отношенията, свързани с преместваеми обекти и рекламни елементи върху 
общински терени до влизане в сила на Наредбата за преместваемите обекти, за 
рекламните, информационните и декоративните 

36.  ПРАВИЛА за определяне на допълнителни средства за капиталови разходи за 
подобряване технологичната база на администрацията и за допълнително 
материално стимулиране на служителите в общинската и районните 
администрации на Столична община 

37.  ЗАПОВЕД №РД-09-3412 от 16.06.2008 г. за въвеждане на режим за кратковременно 
платено паркиране "Синя зона" на улици, площади и паркинги публична общинска 
собственост 

38.  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянната Комисия за граждански права, 
молби и жалби към Столичния общински съвет 

39.  ЕТИЧЕН КОДЕКС на служителите в администрацията на Столична община 
40.  РЕШЕНИЕ №186 от 8.03.2007 г. по Протокол №102 за приемане на решение за 

закрити заседания от постоянните комисии на Столичния общински съвет 
41.  РЕШЕНИЕ №34 от 25.01.2007 г. по Протокол №98 за приемане на план-сметка за 

дейностите по събиране на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци 
за 2007 г. 

42.  ИНСТРУКЦИЯ за гаранции и контрол при строителство на елементи на 
техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост 

43.  РЕШЕНИЕ №34 от 30.01.2006 г. по Протокол №68 за приемане на план-сметка за 
дейностите по събиране на отпадъците и определяне на такса битови отпадъци 
за 2006 г. 

44.  ПРАВИЛА за безопасност и ограничаване на достъпа в районите на училищата и 
детските градини 

45.  РЕШЕНИЕ №496 от 14.07.2005 г. за приемане на Основни принципи на таксуване на 
пътниците и видове тарифи при въвеждане на новата автоматизирана система 
за таксуване в масовия градски транспорт в София 

46.  РЕШЕНИЕ №191 от 31.03.2005 г. по Протокол №43 за извършване на 
подготвителни действия за създаването на публични регистри на публичната 
общинска собственост и частната общинска собственост в Столична община 
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47.  РЕШЕНИЕ №55 от 27.01.2005 г. за прилагане на § 8, ал. 1 от ЗУТ за имоти публична 
общинска собственост 

48.  ЕТИЧЕН КОДЕКС на общинските съветници и служителите от Столична община 
49.  РЕШЕНИЕ №17 по Протокол №10 от 26.02.2004 г. относно промяна на цените на 

билетите за вход на Зоологическа градина - София 
50.  РЕШЕНИЕ №7 по Протокол №1 от 14.11.2003 г. 
51.  РЕШЕНИЕ №105 по Протокол №49 от 17.03.2003 г. относно реда за провеждане на 

конкурсите за избор на концесионери 
52.  РЕШЕНИЕ №35 от 18.12.2002 г. по Протокол №46 относно приемане доклада на 

Временната комисия по чистота и определяне на таксата за битови отпадъци за 
населението на Столична община и за жилища и нежилищни имоти на 
предприятията за 2003 г. 

53.  РЕШЕНИЕ №3 от 18.12.2002 г. по Протокол №46 относно паркирането на моторни 
превозни средства на територията на Столична община 

54.  РЕШЕНИЕ №17 от 29.04.2002 г. по Протокол №37 относно определяне на реални 
цени за различните услуги, извършвани от ОП "Гробищни паркове" 

55.  РЕШЕНИЕ №12 от 14.02.2002 г. по Протокол №34 относно определяне размера на 
местните такси по глава III, Раздел II-IХ от Закона за местните данъци и такси 

56.  РЕШЕНИЕ №12 за определяне на функции по ЗУТ на някои общински служби и 
длъжностни лица от общинската администрация 

57.  ЗАПОВЕД №РД-09-753 от 8.06.2001 г. за правата на главния архитект на София 
58.  ЗАПОВЕД №РД-09-09-13 от 6.06.2001 г. за предоставянето на функциите на 

главния архитект на София 
59.  РЕШЕНИЕ №8 на Столичен общински съвет за приемане Програма за развитие на 

ромската общност в София 
60.  ПРАВИЛА за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи 

за масов градски транспорт на територията на Столична община (отм.) 
61.  СТРУКТУРА и числен състав на специализираните звена "Общински пазари" на 

територията на Столична община 
62.  ЗАПОВЕД №РД-09-50-620 от 20.12.1996 г. за реда за одобряване на проекти за 

инсталации, трасета, художествена украса, жилищни и обществени сгради 
63.  ПРОЦЕДУРА за уреждане на взаимоотношенията между Столична община и 

инвеститорите на временни обекти, построени при условията на чл. 197 от ЗТСУ 
и чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ 

64.  РЕШЕНИЯ за определяне на такса "Смет" от Столична община (1995 г., 1997 г., 1998 
г., 1999 г., 2000 г., 2001 г. и 2002 г.) 

65.  СТАТУТ на знамето на Столична голяма община. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

 

2. Стратегически документи (на изпълнителната власт) 

Действащи стратегически документи и стратегически документи с изтекъл срок 
(следва да се отбележи, че дори стратегически документи с изтекла 
продължителност се използват все още в някои случаи) 

1) Действащи стратегически документи 

1.  СТРАТЕГИЯ за младите хора на Столична община (2017-2027 г.) 

2.  СТРАТЕГИЯ за образование на Столичната община 2016 - 2023 г.одина 

3.  СТРАТЕГИЯ за сигурност на Столична община 2014-2020 г. 

4.  СТРАТЕГИЯ за управление на общинската собственост на Столична община до 
2016 г. 

5.  СТРАТЕГИЯ за развитие на културата в София 2013 – 2023 г. 

6.  ПРОГРАМА за изпълнение на Общинска сСтратегия за развитие на физическото 
възпитание и спорта 

7.  ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 -
– 2020 г. 

8. СТРАТЕГИЯ за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 - 2020 г. 

 

2) Неактуални и неактуализирани стратегически документи 

9. ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Столична община 2012 - 2016 г. 

10.  СТРАТЕГИЯ за превенция на социалното изключване на територията на град 
София 2011 - 2015 

11.  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги за хора от третата възраст в 
град София 2010 – 2013 г. 

12.  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги за деца и семейства в град София 
2010 - 2013 г. 

13.  СТРАТЕГИЯ за развитие на социалните услуги на територията на Столична 
община 2009 - 2013 

14.  СТРАТЕГИЯ за изграждане на интегрирана информационна система на Столична 
община (ИИССО) 2009 – 2014 г. 

15.  ПРОГРАМА за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 
за 2009 г. 

16.  ПРОГРАМА за изпълнение на национална стратегия за опазване живота и 
здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 година 

17.  ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за психично здраве 2008-2013 г. 

18.  ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ по десетилетие на ромското включване в София 2007 - 
2013 г. 
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19.  КОНЦЕПЦИЯ за развитието на гробищните паркове на територията на 
Столична община за периода 2007 - 2012 г. 

20.  СТРАТЕГИЯ за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична 
община 

21.  ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ за борба с наркотиците 2007 - 2011 г. 

22.  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА за закрила на детето на Столична община 2007 г. 

23.  ПРОГРАМА по управление на битовите отпадъци на територията на Столична 
община 

24.  ПРОГРАМА за намаляване броя на бездомните кучета на територията на 
Столична община 

 

3. Данни (пространствени и/или статистически) 

1) Общински предприятия и търговски дружества с общинска 
собственост. 

Налични са регистри на общинските предприятия и търговски дружества, в които са 
изброени всички предприятия и дружества 100% собственост на СО: 

● РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ https://www.sofia.bg/register-of-
municipal-companys (наличен в машинно четим формат на 
opendata.government.bg) 

● РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС 100% ОБЩИНСКО 
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА 
https://www.sofia.bg/register-of-municipal-companies  (наличен в машинно четим 
формат на opendata.government.bg) 
 

2) Финансови показатели 

Част от търговските дружества на СО са публикували финансовите си отчети на 
собствените си интернет страници (например "Столичен електротранспорт" ЕАД), 
но това е по-скоро изключение, отколкото всеобхватна практика. 

 

ГИС София поддържа регистър от висок публичен интерес, който е относително 
труден за откриване - Регистър на търговските дружества с общинско имущество: 
http://www.gis-sofia.bg/bg/public-registers 

 

АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - http://ims.gis-
sofia.bg:8080/Sofia/index.jsp 

Регистърът е изчерпателен, но не е наличен в машинно четим формат, има непълна 
информация за текущото предназначение на обекта. Налични са обекти, за които няма 
информация за текущо използване, има такива, за които е обявено отдаването под 
наем, но липсват начална и крайна дата на актуалния договор. 
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3. Оценка на информацията 

Отчетната и статистическата информация на Столична община е със 
задоволително ниво на качество и може успешно да бъде използвана при взимането на 
управленски решения и оптимизацията на процесите в рамките на общината. 
Системата за документооборот също поддържа детайлни възможности за 
проследяване на информационните потоци, изготвяне на справки и изчисляване на 
индикатори за изпълнението, но за нуждите на настоящия проект не бяха 
предоставени данни с високо ниво на детайлност. Отчитаме данните в деловодната 
система като важен източник на познание в процеса на организационно развитие. 

 

Информацията, свързана с оценка на изпълнението на служителите, с ефективността 
и ефикасността на публичните разходи и управлението на активите, както и с 
метрики за качеството на процесите е с по-ниско качество или липсваща като цяло. 
Тук следва да се осъществят дейности за нейното подобряване. 

 

Липсва информация за удовлетвореността на вътрешните и външните клиенти на 
общинските дейности. Това не позволява да се оцени доколко заинтересованите 
страни в процеса на общинското управление имат положителна оценка за неговото 
качество, нито да се изведат конкретни препоръки за неговото подобрение. Подобна 
информация следва да се събира и анализира регулярно. Не е възможно да се направи 
оценка на информацията, която не беше предоставена за нуждите на проекта, 
включително Функционален анализ на Столична община, данни от Интегрираната 
информационна система на държавната администрация (ИИСДА) и подробни финансови 
отчетни, данни на търговските дружества с общинска собственост. 

 

4. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели (само показател) 

1) Ефективност 

Ефективността на даден процес отчита доколко са постигнати поставените цели с 
оптимално разходване на ресурси. Индикатори за това са динамиката и обемът на 
документооборота, разпределен върху броя служители, както и процентът 
приключени преписки. Ефективността включва и ефикасност на процесите чрез 
използване на добри практики и отчитане на разходите спрямо външни референтни 
стойности (процес на бенчмаркинг). Изводите от оценката на ефективността следва 
да се отчетат в организационно учене чрез еволюционно развитие на процесите. 

2) Последователност 

Последователността на процесите в общината обезпечава предвидима и устойчива 
бизнес среда, като по този начин подкрепя предвидимостта за гражданите и среда за 
фирмите. Тук следва да се отчете честотата на промяната на нормативната уредба 
и правилата, според които гражданите и бизнесът си взаимодействат с общината. 
Макар известни промени да са необходими за процесното развитие, то прекомерните 
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такива излишно затормозяват както общинската администрация, така и външните 
заинтересовани страни. 

3) Отвореност 

Отвореността означава да се следват най-добрите практики в областта на 
откритото управление, като се предоставят важни данни и документи на гражданите 
и бизнеса. Те следва да са максимално пълни, достъпни, подробни и навременни. Тук 
следва да се измери какъв процент от нормативните актове и данните са публични, 
колко са машинно-четимите източници на данни, дали СО разполага с приложно-
програмни интерфейси (API) за достъп и каква е скоростта и процентът на 
удовлетворени искания по Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ). 

4) Участие 

Участието на гражданите е ключово за набиране на информация, включване на широк 
набор от различни перспективи и увеличаване на демократичната легитимност на 
процеса на взимане на решения и формиране на общински политики. Участието може да 
бъде измерено чрез честотата и броя на обществените обсъждания, с броя подадени 
мнения, предложения и граждански анализи, както и с процента включени мнения на 
граждани и бизнеса в общинските политики, документи и нормативни актове. 

5) Отчетност 

Отчетността на управлението очертава обвързването на предприетите действия и 
разходваните ресурси с постигнатите резултати и представянето им пред 
гражданите и бизнеса. Това може да се измери чрез оценка на въздействието на 
политиките и извеждане на метрики за изпълнението. Количествени индикатори 
включват брой представяния на тези оценки, брой документи с граждански оценки, 
както и социологически изследвания за оценка на нивото на удовлетвореност на 
различните заинтересовани страни. 

 

5. Анализ 

Столичната община обслужва най-големия град в България, в който живеят около 18% 
от всички жители на страната. Столицата е основен административен и 
икономически център, като в него се наблюдават особено високи стойности на 
ключови икономически и социални показатели – производителност на труда, заетост, 
продължителност и качество на живот, образователен статус на гражданите. 
Предвид своята водеща роля като основен компонент от социално-икономическата 
система на страната, столицата следва да предложи изключително добро качество на 
публичните услуги и политики, които да спомогнат подобряването на качеството на 
живот и успешното развитие на икономическата и иновационната екосистема в 
града.  

За целта Столична община следва да има силно оптимизирани и гъвкави процеси, които 
да й позволяват успешно да изпълнява функциите си по своите основни направления на 
отговорност. Можем аналитично да отделим тези функции в пет основни групи, 
спрямо класификацията на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР): 

● Секторна политика 
● Предоставяне на услуги 
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● Регулиране 
● Координация, надзор и контрол 
● Спомагателни функции 

Огромната част от дейностите на общината са концентрирани в нейните 
регулативни и контролни функции. Правомощията, свързани с регулиране, заемат 34% 
от общия брой на правомощията, а тези, свързани с координация, надзор и контрол – 
допълнителни 32%. Делът на секторните политики е сравнително малък – с едва 11%. 

 

 

 

 

 

Функционално разпределение на правомощията на Столична община, източник: Доклад за 
извършен функционален анализ на общинската администрация на Столична община (2014 г.), 
собствени изчисления. 

 

По силата на редица нормативни актове (включително Закона за местното 
самоуправление и местната администрация), Столична община изпълнява редица 
правомощия в областта на социалните, икономическите, екологичните и 
административните дейности. Огромният процент от правомощията на общината е 
свързан с използването на земята, екология и зелена система (ок. 24%), следвано от 
дейностите по управление на общинската собственост (15.5%). Социално-
икономическите дейности на общината са с по-малък относителен дял в общите й 
правомощия, а с най-малък дял от 4% са политическите права на гражданите. 
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Разпределение на правомощията на Столична община, източник: Доклад за извършен 
функционален анализ на общинската администрация на Столична община (2014 г.) 

 

Правомощията на кмета на СО се възлагат преобладаващо със законови нормативни 
актове и в по-малка степен с подзаконови и местни нормативни актове. Богатата 
палитра от различни правомощия и функции на Столична община предопределя и 
необходимостта от съответната структура, която да подпомага тяхното 
изпълнение. 

  

Предвид различния начин на възлагане на определени функции и правомощия, на дневен 
ред излиза въпросът до каква степен общинската администрация може да регулира или 
дерегулира определени сектори по своя преценка предвид действащата на национално 
ниво нормативна уредба. Очертават се само четири сектора, в които местни актове 
на кмета и общинския съвет са отговорни за значителен процент от изпълняваните 
правомощия: 

● Финанси (48%) 
● Общинска собственост (77%) 
● Стопанска дейност (23%) 
● Транспорт и комуникации (54%) 

  

Тази статистика показва, че най-значителен ефект местната самоинициатива би 
имала в реформирането на начина на управление на общинската собственост и 
финанси. Преобладаващо базирана на местни актове е и регламентацията на 
транспорта и комуникациите в Столична община. В по-малка, но не незначителна 
степен актове на местната власт регулират и стопанските дейности на 
територията на София. Всички тези направления подлежат на реформи чрез 
инициативата на кмета или общинския съвет. 
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Източник на функции и правомощия на Столична община, източник: Доклад за извършен 
функционален анализ на общинската администрация на Столична община (2014 г.) 

 

От друга страна, управлението на територията, екологията, инвестициите и 
строителството са регулирани предимно на национално ниво. Значителната промяна в 
тези области би била възможна след законодателна инициатива на Народното 
събрание. В този смисъл Столична община може да оптимизира начина на 
предоставяне на дадените услуги и регулацията в областта (да подобри 
ефикасността), но не и да промени тяхната логика и цел (ефективността). 

  

По подобен начин изглеждат данните и за социалните дейности и обществения ред – 
при тях се наблюдава пренебрежимо малък процент регламентация от местни 
нормативни актове. Политическите права на гражданите (избори, право на участие в 
политическия процес, референдуми и др.) се регламентират изцяло на национално ниво 
и естественият фокус на Столична община може да бъде законосъобразното и 
оптимизирано провеждане на определените в нормативната уредба дейности. 

 

1. Структура Столична община 

1) Анализ на организационната структура 

Столична община има йерархична организация, при която отделните секторни 
политики са смислово обособени в 10 различни направления. Спрямо Закона за 
администрацията структурата може да бъде разделена на дирекции (отдели) в 
рамките на общата администрация и такива в рамките на специализираната 
администрация. Първите подпомагат ръководителя на администрацията (органа на 
власт) в изпълнение на правомощията му като ръководител на администрацията, 
докато вторите са отговорни за провеждане на секторните политики, т.е. 
подпомагат ръководителя в осъществяване на компетентностите му (чл. 5 от Закона 
за администрацията). В структурата на общината са отделени три направления в 
рамките на общата администрация (като едно от тях има и специализирани функции), 
седем направления в рамките на специализираната администрация, четири звена и една 
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функция на пряко подчинение на органа на власт. Устройственият правилник подробно 
разписва тяхната структура и функции.  

Според чл. 5, ал. 2 от УП на пряко подчинение на кмета на СО са:  

● Дирекция „Вътрешен одит".  
● Служителят по сигурността на информацията  
● Отдел „Международна дейност и протокол"  
● Дирекция „Сигурност"  
● Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ 

  

Извън това администрацията е структурирана в обща и специализирана, като общата 
се ръководи от секретаря на СО и ресорните заместник-кметове, а специализираната 
– от главния архитект и ресорните заместник-кметове. 

Направления на общата администрация (чл. 16, ал.1 от УП): 

● „Законност, координация и контрол“ 
● „Общинска администрация“ 
● „Финанси и стопанска дейност“ 

  

Специализираната администрация се разделя на следните направления (чл. 35, ал. 1): 

● „Инвестиции и строителство“.  
● „Транспорт и транспортни комуникации“ 
● „Зелена система, екология и земеползване“ 
● „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ 
● „Столично общинско здравеопазване“ 
● „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“  
● „Архитектура и градоустройство“ 
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Количествена структура на звената в Столична община, източник: Органиграма на СО 

Направление Брой 
звена 

Брой 
служители 

Служители 
в звено 

Законност, координация и контрол 4 89      22.25 

Общинска администрация 5 141      28.20 

Финанси и стопанска дейност 5 85      17.00 

Инвестиции и строителство 4 68      17.00 

Транспорт и транспортни комуникации 3 92      30.67 

Зелена система, екология и земеползване 4 64      16.00 

Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания 

1 21      21.00 

 Столично общинско здравеопазване 1 16      16.00 

Култура, образование, спорт и превенция на 
зависимости 

3 38      12.67 

Архитектура и градоустройство 5 141      27.60 

Средно: 3.50 75.20 20.84 

 

Прегледът на служителите по направление показва, че се наблюдават значителни 
дисбаланси. Направление „Архитектура и градоустройство“ и направление 
„Администрация“ се характеризират с най-голям брой служители. Направленията 
„Столично общинско здравеопазване“ и „Социални дейности и интеграция на хора с 
увреждания“ се характеризират с много по-малък брой служители спрямо средното от 
75 служители на направление. Трябва да се отбележи, че този дисбаланс се отразява в 
по-малка степен в диспропорционален размер на звената в различните направления, 
като разликите в средния брой служители в отделно звено (дирекция или отдел) са 
видими. Част от обяснението на този феномен е нормативно регламентираната 
численост на административните звена спрямо Закона за администрацията. 
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Брой служители по направления в Столична община, източник: Органиграма на СО 

 

2) Анализ на йерархичните нива и информационните потоци 

Столична община се характеризира с пирамидална йерархична структура, като 
органът на власт (кметът) e подпомаган от ресорни заместник-кметове, секретар и 
главен архитект, които ръководят съответните направления. В Столична община се 
наблюдават типични предимства на подобна архитектура: 

● Ясна структура на отговорността и йерархията 
● Секторна специализация на отделните дирекции и служители 
● Концентрация на секторна експертиза 
● Възможност за бързо предприемане на действия в рамките на ограничени 

секторни политики 
● По-ясен процес на бюджетиране 

 

Подобна структура страда и от следните недостатъци: 

● Трудности при провеждане на хоризонтални политики 
● Затруднена координация при необходимост от участие на повече от едно 

направление 
● Ограничаване на експертизата в определените направления и ограничено 

споделяне извън тях 
● Неясна отговорност при въпроси, включващи повече от едно направление 

 Всички тези рискове предполагат засилен фокус върху комуникацията и 
координацията при управлението на процесите в Столична община. Като отговор на 
тези предизвикателства в общината се е наложила практиката дирекция 
„Координация и контрол“ да служи като координираща дирекция, разпределяща 
решенията на кмета и на Столичния общински съвет към съответните направления и 
следяща за тяхното изпълнение. 
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Координационен процес за общинските решения по конкретни направления 

 

Фактът, че дирекция „Координация и контрол“ е част от едно от направленията, крие 
рискове за нейната ефективност. Като цяло е добра структурна практика 
координиращите звена и ръководители да бъдат на по-високо йерархично ниво, като 
по този начин могат да служат като арбитри при възникване на спорове и несъгласия. 
Подобен подход би позволил координационното звено да служи и като комуникационен 
форум за ръководителите на направления, като с това отчасти разтовари кмета от 
това задължение. Потенциални примери за това биха били хоризонтални дейности 
като управлението на проекти или наличието на звено за координация на политиките, 
свързани с информационни и комуникационни технологии на ниво община. 

  

Информационните потоци в СО следват йерархичната структура, описана в 
Устройствения правилник. Като добра практика следва да се отбележи наличието на 
електронно деловодство, което покрива не само самата община, но и районите й, 
както и общинските предприятия. Подобен подход на електронизация спомага за 
ускоряване и прецизиране на комуникацията и обмена на документи. Технологично 
деловодната система позволява изготвянето на справки за броя отворени преписки, 
за тяхната продължителност, за разпределението на задачите по служители и т.н. 
Всички тези справки могат да бъдат използвани за оценка на изпълнението на 
служителите и проектиране на техните задължения. Като предизвикателство се 
налага повсеместното използване на този подход във всички звена на СО. 

 

2. Финансово управление 

1) Общински приходи и потенциал за диверсификация 

Общинските приходи на Столична община са разпределени в 5 основни категории:  

- Имуществени данъци и неданъчни приходи 
- Взаимодействие с централния бюджет 
- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки 
- Временни заеми 
- Операции с финансови активи и пасиви 
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В допълнение към посочените по-горе категории на приходите в бюджета на Столична 
община са средствата, привлечени от оперативни програми. За периода 2014-2016 г. 
приходите от оперативни програми представляват средно 22% от общите приходи 
на Столична община. 

 

 

 

За периода 2012 – 2016 г. ръстът на приходите на Столична община се дължи на 
повишените данъчни и неданъчни приходи и вноска от централния бюджет 
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Категория приходи Среден ръст за периода 
2012-2016г. 

Имуществени и други данъци 8% 

Неданъчни приходи 7% 

Взаимоотношения с ЦБ 7% 

 

Приход 2016 2015 2014 2013 2012 
Номинален 
ръст 2012-
2016 г. 

Tакси за битови отпадъци 198,423,969  175,988,625 174,843,047 171,570,859 157,475,449 40,948,520 

Данък при придоб. на 
имущества по възмезден 
начин 

98,026,759 87,934,458 68,321,997 69,428,451 61,411,509 36,615,250 

Полудългосроч. заеми от банки 
и фин. инст. чужбина 

78,233,200 35,204,940 97,791,500 9,136,623 50,526,905 27,706,295 

Данък в/у недвижими имоти 101,480,250 95,349,175 90,140,151 87,297,085 83,296,369 18,183,881 

Данък върху превозните 
средства 

77,118,623 69,518,254 68,255,067 65,185,823 60,005,047 17,113,576 

Приходи от продажба на земя 11,781,729 14,396,769 3,447,029 3,085,820 2,855,555 8,926,174 

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

24,032,685 17,864,294 16,454,651 15,631,410 16,626,401 7,406,284 

Такси за технически  услуги 17,285,500 16,413,224 12,970,303 10,096,554 10,241,266 7,044,234 

Приходи от продажби на 
сгради 

10,607,281 10,794,943 5,286,100 3,870,653 3,760,674 6,846,607 

      Общо:  170,790,821 
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Увеличението на приходите на Столична община в голяма степен може да се обясни с 
икономическото развитие на общината, в резултат на което нараства броят 
закупени жилища, населението и съответно потребностите от комунални услуги. За 
да се даде коректна оценка за повишаването на приходите от продажби на сгради и 
земя, е необходим по-задълбочен анализ дали продажбата на тези активи носи някаква 
обществена полза, или е процес, които се прави ежегодно без особено високо ниво 
обмисляне на алтернативите и възможностите за най-добрия възможен сценарий за 
използването на недвижимите имоти, собственост на общината.  

 

Тревожен е ръстът на наложените глоби, санкции и наказателни лихви. От една 
страна, завишеният контрол води до завишена дисциплина у гражданите, но ръстът 
от над 40% за 5 години е индикация за нарастване на броя допуснати нарушения. 
Ръстът на допуснатите нарушения от своя страна показва, че реално контролните 
дейности водят до повече констатирани нарушения, а не до намаляването им. Като 
допълваща мярка към завишения контрол би било смислено да се обмисли и влагането на 
усилия в превенцията на нарушенията. 

 

Наблюдава се и нарастване на абсолютната стойност на задълженията на Столична 
община. Въпреки нарастването на задълженията с над 100 мил. лв. за периода 2014 - 
2016 г. нивото на задлъжнялост (отношението на годишния бюджет към общия дълг) 
нараства само с 3% за разглеждания период. 

Година   Дълг   Годишен бюджет   
Дълг/бюджет  

2014 531,466,634 921,772,279 0.577 

2015 570,582,679 935,994,342 0.610 

2016 642,678,386 1,058,440,262 0.607 

 

В документа, публикуван на интернет страницата на Столична община под името 
“Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на 
плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от 
тях гаранции през 2016 година на община Столична община”, може да бъде намерена 
информация за всички задължения на общината. В по-голямата си част дълговете на 
Столична община са направени с цел придобиване на дълготрайни материални активи 
или изграждане на инфраструктура със значителна обществена значимост. Сред 
дългосрочните задължения са: 

- Продължаване на софийското метро 
- Реконструкция на  основни пътни възли чрез създаване на кръстовища на 2 нива 

и рехабилитация на булеварди 
- Изграждане на система за битови отпадъци в София 



 

39 

 

- Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух 
чрез закупуване на автобуси 

 Въпреки високото си ниво на дълг, поет от Столична община, тя има 
относително добър за България кредитен рейтинг - международната рейтингова 
агенция “Стандарт енд Пуърс” дава на София BB+ с положителна перспектива. В 
резултат на добрия рейтинг, Столична община може да договаря нови заеми при 
изгодни условия и може да обслужва текущите си задължения също при приемливи 
лихви. 

Възможности за допълнително финансиране 

Разбивката на приходите на Столична община показва относително ниския размер на 
приходите от туристически данък – 1 795 751 лв. през 2016 г., с ръст от 18% от 2012 
до 2016 г. въпреки очевидния ръст на туристите в София. Приходите от наеми също 
биха могли да имат по-високи нива при подобряване на управлението им и създаването 
на предпоставки за инвестиции в тях. За 2016 г. приходите от наеми на земя са 5 114 
763 лв. приходите от наем на имущество – 17 216 699 лв., а таксите за ползване на 
пазари, тържища, панаири, тротоари и др. само 3 934 853 лв. 

 Подобреното управление на активите на общината би могло да допринесе не само за 
повишение на приходите от тях, но и за реализирането на значими за общината 
политики чрез управлението на активите.  

2) Общински разходи 

Столична община разполага с най-големия за България годишен бюджет, като за 2016 
разходите са били в размер на 935, 994 342 лв. без средствата по оперативните 
програми, а те са в размер на 323 880 180 лв. за същата година. 
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Въпреки относително ниския дял на разходи за общинска администрация през 
последните 5 години се наблюдава сериозен ръст на тези разходи. За наблюдавания 
период 2012 – 2016 г. ръстът е в размер на 30% – от 54 132 526 лв. през 2012 до 70 434 
464 лв. през 2016 г. Ръстът на разходите за администрация надвишава ръста на общия 
бюджет на Столична община и съответно относителния дял се повишава от 6.5% 
през 2012 г. до 7.5% през 2016 г.  

 

 

За периода 2012 – 2016 г. се наблюдава и съществен ръст на разходите на Столична 
община. Общият ръст за периода е 11.8%, което е значителен ръст на фона на 
инфлацията за периода, която е около 1.3%. 

 

Въпреки ръста на разходите като цяло се наблюдава и динамика в разпределението на 
разходите по дейности. При съпоставка на разходите по дейности на общината през 
2012 г. и 2016 г. може да се определят две групи дейности – дейности, по които 
разходите са с по-висок процент от нарастването на бюджета като цяло, и такива, 
които са нараснали с по-нисък процент от общото нарастване. 
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Дейностите, които са нараснали с по-висок процент от общото нарастване на 
бюджета, са: 

 

Част от дейностите, които са с по-нисък ръст на разходите от общия ръст на 
разходите, са: 

 

 

Разделението на посочените по-горе две групи не задължително показва по-висок 
приоритет на разходите, които са нараснали по-бързо от темпа на ръст на общия 
бюджет. При някои от дейностите е възможно да е постигната по-висока 
ефективност и това да е причината за по-ниския ръст на разходите.  
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За по-добра оценка и анализ на разходите освен техните стойности е добре да се 
анализира и информация за резултатите, постигнати с тези разходи. Смислено би било 
да се въведе и базова система за изготвяне на оценка на въздействието, която ще 
помогне за създаване на обективен модел за взимане на решения за разпределение на 
разходите по дейности.  

От фигурите по-горе може да се направи заключение, че се наблюдава фокусиране на 
разходите върху дейности, водещи до подобрение на начина на живот на гражданите 
на Столична община; изграждане на инфраструктура и повишаване на човешкия 
капитал чрез завишени инвестиции в образование. Ръстът при тези разходи води до 
относително бързи чувствителни резултати, които гражданите виждат - подобрен 
градски транспорт, подобрени пътни артерии и възли, подобрена училищна 
инфраструктура. От друга страна, инвестициите в инфраструктура и образование в 
дългосрочен план ще увеличават конкурентоспособността на София, което също е 
положителна тенденция.  

 

Спадът в разходите или ниския им ръст в някои общински предприятия може да се 
тълкува и като постепенен натиск към тях, за да се преобразуват в търговски 
дружества - например ОП "Зоологическа градина - София".  

Динамиката в разходите на Столична община е индикатор за желанието за насочване 
на ресурси към определени приоритети, а не просто изготвяне на бюджет с минимални 
маргинални промени спрямо тези от предходните години. 

 

Данни за бюджета 

Информацията за приходите и разходите на Столична община е изключително 
прозрачна и достъпна за анализи. Данните са качени както на портала 
opendata.government.bg, така и на интернет страницата на Столична община 
https://www.sofia.bg/. На портала за отворени данни информацията е качена в машинно 
четим формат, което силно улеснява нейната обработка и анализ. На страницата на 
Столична община има малко по-изчерпателна, но е във вид на сканирани документи.  

 

Липсват данни за резултатите, постигнати с направените разходи, което е 
изключително трудно да бъде реализирано, но пък резултатите биха били 
изключително важни както за обществото, така и за взимането на управленски 
решения. Към настоящия момент резултатите за изпълнение на бюджета са предимно 
счетоводни - най-вече дали предвиденият бюджет по определеното перо е бил 
изразходван и в каква степен. 

 

3) Обществени поръчки 

Важна част от финансовото управление на София е съсредоточена върху външното 
възлагане за извършване на услуги, доставки или строителство спрямо действащата 
нормативна уредба – Закона за обществените поръки и вътрешните правила и актове 
на общината. За изминалите десет години, 2007-2016 г., Столична община и районите 



 

43 

 

й са възложили обществени поръчки на обща стойност над 1.8 милиарда лева, като 
това са само поръчките с пряк възложител СО. Добавяйки средствата, разходвани от 
общинските предприятия и търговските дружества в системата на СО, се достига 
до значително по-висока сума. В настоящия анализ се фокусираме върху поръчките на 
СО поради тяхната голяма важност и реална възможност за непосредствено влияние 
от страна на общинската администрация за увеличаване на тяхната ефективност, 
ефикасност и прозрачност. 

Преобладаващата част от поръчките се финансират с бюджетни средства, като 
единственото изключение е през 2013, когато европейските средства надхвърлят 
многократно националните такива. Това се дължи на един голям проект на стойност 
213 млн. лв. (Проектиране и строителство на завод за механично-биологично 
третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво). След 2009 г. се 
наблюдава устойчива тенденция за намаляване на сумата на обществените поръчки, 
което е необичайно предвид ръста на общинския бюджет. 

 

 

Сума и източник на средствата в лева по възложени обществени поръчки на Столична община, 
източник: Данни на Агенцията за обществени поръчки, достъпни на opendata.government.bg 

  

Основното перо, по което се възлагат обществени поръчки, е за строителство, като 
всяка година без изключение общината харчи минимално 50 млн. лв., а сумата достига 
дори над 400 млн. лв. в пиковата 2013 г. Разходите за доставки и други услуги са 
чувствително по-малко, като тук прави впечатление и немалкият брой поръчки под 
праговете, определени от ЗОП, които допускат директно възлагане. Допълнително се 
наблюдава и сравнително ниска конкуренция при значителен брой поръчки. През 2016 г. 
при възложени 305 поръчки за 110 от тях е кандидатствал само един кандидат, т.е. при 
36% от поръчките не е било възможно да се осъществи конкурентен подбор в търсене 
на по-добра цена или условия. 
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Обект на възложени обществени поръчки на Столична община, източник: Данни на Агенцията за 
обществени поръчки, достъпни на opendata.government.bg 

Наблюдава се и значителна концентрация на изпълнителите на обществените 
поръчки за периода 2007-2016 г. Това е донякъде естествено, предвид че основната 
част от направените разходи за обществени поръчки са в сферата на 
строителството, което се характеризира с единични мащабни проекти. Те са често 
печелени и от консорциуми от фирми. 

 

 

 

: Топ 20 изпълнители по възложени обществени поръчки на Столична община, източник: Данни 
на Агенцията за обществени поръчки, достъпни на opendata.government.bg 

  

Като допълнителна тенденция при възлагането може да се отбележи и 
небалансираната сума на възложените поръчки между централната общинска 
администрация на Столична община и районните общински администрации. Столична 
община (без районите) възлага обществени поръчки за 73% от целия наличен ресурс, 
докато останалите 24 административни района – общо 27% от наличния ресурс. 
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Подобна централизация поставя на дневен ред въпроса доколко принципите на 
субсидиарност и пропорционалност са спазени в разпределението на възлагането и 
управлението на публичния ресурс. Самото възлагане на поръчки се извършва спрямо 
вътрешните правила на Столична община. 

  

 

Разпределение на възложени обществени поръчки спрямо централен или районен възложител, 
източник: Данни на Агенцията за обществени поръчки, достъпни на opendata.government.bg 

 

4) Бюджетен процес и прозрачност 

Бюджетният процес в Столична община е регламентиран в нарочна наредба за 
изготвяне на бюджета (Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община, приета с Решение №552 по 
Протокол №49/10.10/2013 г.), която цели да постигне фискална устойчивост чрез 
средносрочна цел за балансиран бюджет (чл. 12). 

Изготвянето на бюджета на Столична община е обвързано не само с нормативна 
регламентация на общинско ниво, но и е поставено в рамките на национална 
нормативна база, като Законът за публичните финанси е водещ. Цикълът на 
бюджетния процес продължава на практика през цялата година, като изготвянето на 
самия бюджет започва в средата на предходната година. След запитване от 
Министерството на финансите (по силата на Закона за публичните финанси) 
Столична община започва актуализирането или изготвянето на своята тригодишна 
бюджетна прогноза. В контекста на тази рамка през юни и юли различните дирекции на 
СО подават своите искания за финансиране. Паралелно с това се изготвя справката за 
нуждите от текущи разходи на общината, която е готова през септември. 

Основен момент в бюджетния процес е капиталовата програма, която се обсъжда през 
октомври в рамките на комисиите на СОС и между ресорните съветници и се 
финализира ноември. След това започва цикъл на представяне на бюджета сред 
различните заинтересовани страни – както широк формат в рамките на самия 
Столичен общински съвет, така и с външни за общината заинтересовани страни – 
работодатели, синдикати, неправителствени организации, граждани. Този цикъл е 
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последван от приемането и изпълнението на бюджета, най-често през януари. 
Процесът е представен схематично на следната графика. 

  

 

Бюджетен процес на Столична община 

  

Като особено добра практика можем да отчетем високото ниво на прозрачност в 
процеса на приемане и отчитане на общинския бюджет. В рамките на изготвянето му 
се включва широк набор от вътрешни за общината звена, а преди приемането му е 
възможно да се проведе обществено обсъждане на база на публикуваните проекти. 
Самите данни за бюджета се публикуват в отворен машинно четим формат на 
националния портал за отворени данни, а отчетите за изпълнението се публикуват 
ежемесечно на общинския интернет портал. Това позволяват на бизнеса, гражданския 
сектор и заинтересованите граждани да следят финансовото състояние на общината 
и при желание да контролират разхода на публичен ресурс. 

Правят впечатление опитите за въвеждане на програмното бюджетиране като 
пилотна инициатива в общината. Към 2017 г. направление Столично общинско 
здравеопазване използва програмни бюджети, но тази практика още не е възприета в 
останалите направления. Разделянето на бюджета на конкретни програми би 
позволило по-прецизно отчитане на разходите по различни групи от дейности и би 
позволило да се следи тяхната ефективност. Като допълнителен потенциален 
бюджетен механизъм се обмисля и гражданското бюджетиране, включително на 
районно ниво, но то все още не е пилотно приложено. 

Към момента в Столична община липсва формален процес на оценка на ефективността 
и ефикасността на разходвания публичен ресурс. Липсата на такъв затруднява 
контрола по същество върху разходите и предполага отделните направления да се 
занимават индивидуално с тази дейности, не позволява оптимизация на ресурсите и 
затруднява приоритизирането на нови проекти. Използването на формални метрики 
за изпълнението при разходването на ресурси има потенциала значително да намали 
риска от нецелесъобразни разходи, както и да позволи подобряване на нивото на 
публичните услуги дори в рамките на обективните бюджетни ограничения. 
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3. Управление на процесите 

Основна цел на Столичната община е да обезпечи управление на своите процеси в 
съответствие с основните принципи на доброто управление, така че да осигури 
ефикасно и ефективно предоставяне на публични услуги и провеждане на публични 
политики за гражданите на София. 

  

  

Принципи на доброто управление 

  

Ангажиментът на СО към доброто управление е залегнал и в нейния устройствен 
правилник, като още чл. 1, ал. 2 извежда като основни принципи на нейната дейност 
следното: 

1. Открито управление. 

2. Отговорно отношение към проблемите на града и на гражданите. 

3. Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания. 

4. Максимална ефективност на провежданите действия и започнатите 
проекти. 

5. Диалог с гражданите по различни проблеми на развитието и изграждането на 
София. 

6. Прозрачност при управление и разпореждане с общински активи. 

7. Гарантиране на информираност при разходване на бюджетни средства.  

За да се подпомогне успешното управление на процесите, структурите и системите 
на Столична община трябва да могат да обезпечат изпълнението на следните 
направления: 

● Обхват и качество на задачите 
● Поставени срокове 
● Разполагаем бюджет 
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● Комуникация и включване на заинтересованите страни 
● Управление на рисковете 

  

За целта е необходимо структуриране на задълженията и отговорностите и 
съответното обезпечаване с ресурси на ниво индивидуален служител, на ниво отдел и 
дирекция и на ниво общинско направление. Това структуриране е залегнало в 
Устройствения правилник на Столична община и вътрешните правила за процесите и 
на структурните й звена. Сложната структура на общината предполага и 
необходимостта от значителна комуникация, особено по линия на хоризонталните 
политики и проектите по различни направления. На този етап това е формално 
регламентирано под формата на вътрешни правила и като част от Устройствения 
правилник. 

 

1) Управление на процеси и документооборот 

Стандартен подход за управлението на процеси е поставяне на обща визия за 
развитието, последвана от стратегически и оперативни цели, които се изпълняват с 
помощта на конкретни дейности. Подобно каскадиране позволява на базата на общата 
визия за развитието на СО да се достигне до конкретни задачи за индивидуалния 
служител. На практика в момента действащият стратегически документ „Видими 
резултати за София: Програма 2015-2019 г.“ на кмета Йорданка Фандъкова изпълнява 
функциите на такъв стратегически документ. Въпреки това липсва формален 
механизъм за превръщането на целите в управленската програма в цели на общинските 
направления и оттам – на дирекциите, отделите и служителите. 

Липсва и действаща стратегия за развитие на администрацията. В този смисъл 
административните процеси и дейности нямат свой път за развитие извън целите на 
политическото ръководство. Добра практика е наличието на стратегическа визия за 
развитие на администрацията в рамките на нейните хоризонтални дейности 
(административно обслужване, стандартизация на процесите и дейностите, 
електронизация на работата, открито управление), които да подпомагат всяка 
управленска инициатива. Това обезпечава, че дори при липса на фокус върху 
административната реформа в управленската програма, все пак процесите в 
общината ще се развиват и подобряват еволюционно. 

В Столична община се наблюдава разнопосочна практика в описанието, 
стандартизацията и оптимизацията на процеси. При някои дирекции съществуват 
вътрешни правила за техните дейности, докато при други това не е така. При тези, 
които имат вътрешни правила, процесите са описани на различно ниво на детайл. Това 
се дължи на факта, че липсват правила за стандартизирано описване на бизнес 
процесите. Също така не е формализирана и оптимизацията на процесите, нито 
дейностите, подпомагащи организационното учене. Очаква се това да бъде задача на 
ръководителите на дирекции и отдели, но тя не е изрично регламентирана в 
Устройствения правилник. Добра практика е институционализирането на процес по 
регулярен преглед и подобряване на процесите, който да обезпечи организационното 
развитие и да намали отрицателната тенденция към натрупване на ненужни 
усложнения поради инкрементални промени във времето.  
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Прави впечатление, че голяма част от регистрираните документи са свързани с 
комуникацията с гражданите по линия на подаването и отговарянето на сигнали, писма 
и жалби. Също значителна част от регистрираните документи са свързани с 
вътрешната комуникация в рамките на общината, както и комуникацията с районите, 
общинските предприятия и Столичния инспекторат. Общо тези две направления 
формират 55% от всички регистрирани документи. Комуникацията със стопански 
субекти (вкл. търговските дружества с общинско участие) е 13%, а със съда, 
прокуратурата и частните съдебни изпълнители (ЧСИ) – 6%. Останалите 26% 
включват всички други кореспонденти на общината. 

 

 

Разпределение на регистрираните документи в деловодството на Столична община по тип 
кореспонденти за 2016 г., източник: Столична община 

  

Справката в деловодството на Столична община показва сравнително нисък процент 
приключили документи – от 341 349 документа, регистрирани през 2016 г., 
приключените са едва 122 617 (или 36%). Най-голям процент затворени преписки 
наблюдаваме при комуникацията с гражданите, а най-малък – при вътрешната 
кореспонденция на общината. Това може да се дължи както на възприятие за по-нисък 
приоритет на вътрешните клиенти, така и на други механизми за приключване 
(неформално в личен разговор, на хартия без регистрация в деловодната система и др.). 
Тук следва да се отбележи важността от поддържането на актуално състояние на 
регистрираните документи, което да подпомага оптимизацията на процесите и 
взимането на управленски решения в Столична община. 
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Справка за регистрираните документи в деловодството на Столична община по тип 
кореспонденти за 2016 г., източник: Столична община 

  Oбщ брой 
док. 

Брой прикл. док. % Приключили 

Съд, прокуратура, ЧСИ 20 373 8015 39% 

Търговски дружества (ТД), ЕТ, кооперации, кооперативни 
съюзи, ТД с общинско участие 

44 084 13 314 30% 

Кореспонденция с граждани и сигнали, писма, жалби 96 713 47 648 49% 

Вътрешна кореспонденция на СО и кореспонденция с 
райони, общински предприятия и Столичен 
инспекторат 

92 568 26 687 29% 

Други 87 611 26 953 31% 

ОБЩО 341 349 122 617 36% 

 

2) Координация на проекти 

Управлението на проекти е ключова дейност от по-широката тема за управление на 
процеси. Проектът е ограничена във времето дейност, която цели да постигне 
конкретен уникален резултат при предварително зададени ограничения като време и 
бюджет. Съвременните организации проактивно използват проекти, за да внедрят 
иновации, да оптимизират процесите си или да получат уникален продукт. В този 
смисъл рационалното управление на проекти обезпечава не само ефективното и 
ефикасно разходване на публичния ресурс, но е и основа за организационното 
обновяване. 

Координацията и управлението на проекти в рамките на Столична община е 
регламентирано като функция и задължение на редица структурни звена в зависимост 
от техните функционални компетентности. 

● Секретарят на общината извършва административното ръководство на 
проектите за е-община (чл. 23, ал. 2, т. 11 от УП) 

● Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ подготвя проекти във 
връзка с централизираните информационни системи (чл. 25, ал. 3, т. 3 от УП) 

● Дирекция „Административно обслужване“ подготвя и управлява проекти в 
направление Общинска администрация (чл. 26, ал. 3, т. 1 от УП), като също така 
поддържа и развива стандарти, регистри и фондове във връзка с управлението 
на проекти, наблюдение и управление на процеси (чл. 26, ал. 3, т. 4 от УП). Въпреки 
така вменените функции, на този етап не се използва стандартизирана 
методология за управлението на проекти. 

● Отдел „Регионална икономика и анализи“ (чл. 32, ал. 2, т. 8) прави оценка на 
икономическата и социалната ефективност на предложени проекти на СО. 
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● Дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и 
енергийна ефективност“ участват в изпълнението на проекти с европейско 
финансиране (чл. 40, ал. 2, т. 11, както и ал. 3, т. 13 от УП). 

● Дирекция „Европейски програми и проекти“ организира и координира 
подготовката и изпълнението на проекти с финансиране по линия на 
Европейския съюз (чл. 43, ал. 1 и ал. 2). 

● Дирекция „Транспортна инфраструктура“ се занимава с управление на 
инвестиционни проекти в нейната сфера на компетентност (чл. 47, ал. 1 от УП). 

● Дирекция „Зелена система“ (чл. 51, ал. 1, т. 8 от УП) изготвя проекти за задания 
за инвестиционни проекти за обекти от зелената система. 

● Дирекция „Околна среда“ (чл. 52, ал. 4, т. 10) участва в процеса на планиране на 
бюджетни средства за проекти и програми, свързани с водните обекти. 

● Дирекция „Управление на отпадъци“ (чл. 53 от УП) се занимава с управлението и 
контрола на проекти във връзка с отпадъците и изграждането на съоръжения 
за тяхното третиране (съфинансирани от ОП „Околна среда“). 

● Дирекция „Социални дейности“ е ангажирана с разработването и реализирането 
на проекти, касаещи социалните услуги (чл. 56, ал. 3, т. 5 и ал. 4, т. 14 от УП). 

● Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ координира и контролира 
проекти и програми в образователни институции, стартирани от Столична 
община (чл. 64, ал. 2, т. 5 от УП), както и поддържа база данни за това (чл. 64, ал. 2, 
т. 6 от УП). 

● Отдел „Градско и пространствено планиране“ осъществява пълна проектна 
обезпеченост, вкл. подготовка на проекти (чл. 67, ал. 2). 

  

Представеният преглед налага извода, че основните дирекции, ангажирани с 
формулиране и провеждане на политики в областите на компетентност на Столична 
община също така се занимават и с подготовката, управлението и контрола на 
проектите в тяхната сфера на компетентност. Не се наблюдават звена, които да са 
ангажирани с хоризонтален контрол на проектите, съблюдаване на единни добри 
практики, налагане на единни методологии, анализи, извеждане на метрики за успех и 
приоритизиране на проектите. Само едно звено има изрично вменени функции за оценка 
на икономическия и социалния ефект на проектите на общината, като не е разписана 
процедура за задължително съгласуване на всички проекти с него. 

Подобна структура крие рискове от нехомогенно управление на проектите и не 
предполага трансфер на добри практики и натрупани познания в процеса между 
различните направления. Специфичният опит, който се натрупва от управлението на 
проекти както по същество, така и от гледна точка на административно 
съответствие е разпилян между 12 звена, ангажирани в тази дейност. Липсата на 
стандартизирана методология и система от индикатори за успех на всички проекти 
затруднява и стратегическото планиране на бъдещи проекти и програми на ниво 
Столична община, както и приоритизирането между различни проекти в условията на 
бюджетни ограничения. 
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3) Целепоставяне, управление на изпълнението, управление на човешки 
ресурси 

Важна част от управлението на дейностите и процесите е и набирането на 
подходящи кадри, адекватно целепоставяне и управление на изпълнението, което да 
обезпечи постигане на желаните резултати. От гледна точка на подбора на кадри се 
забелязва, че заплащането в СО поддържа по-ниски нива спрямо това в частния 
сектор, особено по групи дефицитни специалности като ИТ специалисти, 
ръководители на проекти, специализирани експерти. Допълнително Столична община 
има изрични заповеди, с които ограничава нивата на заплатите на своите служители 
до нива по-ниски от тези в класификатора за заплащането на ДА. 

Стриктно се спазва Законът за държавния служител (ЗДСл), като се обявяват 
свободни места спрямо щатното разписание и обявите се публикуват в ИИСДА. 
Подобен подход ограничава подбора на нови служители само до администрацията. 
Поради това един от най-честите подходи за привличане на служители е от другите 
администрации според регламентираната в закона постоянна мобилност (чл. 81а от 
Закона за държавния служител). За целта на мобилността се използва единният портал 
за мобилност в ДА, поддържан от МС. Временната мобилност е по-рядко явление. Все 
пак този подход обхваща сравнително малък процент от служителите (под 5%) и 
невинаги е достатъчен за обезпечаване на необходимото количество и качество на 
секторните експерти. 

Целепоставянето на служителите се извършва в техните индивидуални планове, 
регламентирани в Закона за държавния служител. Индивидуалните планове се попълват 
съвместно от служителя и прекия ръководител. Не е регламентиран механизъм, който 
да обезпечи, че тези планове са синхронизирани със стратегическите цели на високо 
ниво (община, направление). В компетенцията на прекия ръководител е да обезпечи 
съответствието между целите на служителя и на дирекцията или отдела. Няма 
формален механизъм за това обезпечаване, нито контролен механизъм за 
съответствие. Контролът на съответствието се извършва на ниво дирекция при 
проверки от звеното за вътрешен одит. Тук съществува потенциал за оптимизация 
на процеса по целепоставяне и контрол на изпълнението чрез стандартизация на 
разнородните практики и по-силно обвързване между дейностите в индивидуалните 
планове и целите за развитие на общината. 

Управлението на изпълнението става спрямо индивидуални атестации, спрямо 
Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в 
държавната администрация (НУРОИСДА), като е формализиран процесът на събиране на 
данни и използване на метрики за оценка на изпълнението извън изричната 
регламентация на наредбата. Предвиждат се две атестации – междинна през юни и 
крайна през януари на следващата година. Интересно е да се отбележи, че за целите на 
разпределянето на допълнително материално стимулиране (ДМС) се осъществява 
допълнително олекотено атестиране на всяко тримесечие. То е базирано на трибална 
скала, като оценката се поставя от прекия ръководител. 

Прави впечатление, че годишната атестация на служителите спрямо НУРОИСДА не 
обхваща средно 12.6% от служителите на общината през последните пет години. 
Регулярната и подробна оценка е добра практика, която позволява служителите да 
получат обратна връзка, с помощта на която да подобрят изпълнението на 
поставените задачи. 
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Процент служители на общината, които не са преминали през годишна атестация, източник: 
Столична община 

  

Сред атестираните служители се наблюдава изключително високо ниво на оценки 1 и 2, 
показващи изпълнение, което значително надхвърля очакванията. През 2016 г. 64% от 
служителите са оценени с оценка 1, което според НУРОИСДА означава, че служителят е 
изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план над 
изискванията/критериите, определени в него, като част от изпълнените цели са 
допринесли съществено за подобряване на резултатите от дейността на 
административната структура и/или административното звено, и е показал по 
всички компетентности знания, умения и поведение, значително надвишаващи 
изискванията. По сходен начин отбелязваме високия процент оценки 4, при които 
изпълнението е надвишило изискванията – за 2016 г. това са 30.67% от случаите. На 
другия полюс са оценките, които показват неизпълнение на изискванията – те са едва 
0.33% от всички служители, или общо трима служители за 2016 г., като от тях най-
ниската оценка от 5 е получил един. 

 

 

Разпределение на оценките от годишната атестация на служителите според НУРОИСДА, 
източник: Столична община 

 Подобно разпределение на оценките е силно необичайно предвид различните знания, 
умения и етап от личностното и професионалното развитие на всеки индивидуален 
служител. Забелязва се подчертано изместване към високата част на спектъра, което 
е още по-тревожно, предвид че оценките се поставят субективно от прекия 
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ръководител. В много организации при атестирането е въведена добрата практика да 
се заложат определени квоти за всяко ниво на оценяване, с което да се намали рискът 
от инфлация на въпросните оценки и да се избегне изкривяването на оценката за 
изпълнение. 

При наличието на два паралелни процеса на атестация следва да се проследи и тяхната 
непротиворечивост. На този етап това е преценка на атестиращия ръководител. При 
разпределението на ДМС в Столична община се наблюдава добрата практика това да 
се случва на базата на обективни критерии с помощта на електронно решение. В този 
процес общата сума за ДМС (по линия на спестявания, икономии, незаети щатни 
бройки) се предоставя на направленията пропорционално на броя хора във всяко 
направление. Според оценките на служителите специализиран софтуер автоматично 
определя ДМС. Подобен подход позволява прозрачното разпределение на средствата и 
има потенциала да увеличи мотивацията у служителите на общината. Допълнително 
заплащане се получава и при работа по проекти с европейско финансиране, като това е 
регламентирано във вътрешните правила на общината. За целта се изплаща единна 
почасова ставка за не повече от 80 часа месечно. 

Предвид регламентацията в ЗДСл липсва формално установен процес за повишаване в 
длъжност, като е възможно даден служител да остане на определено ниво 
неопределено дълго време. Това се дължи на факта, че длъжностите в 
администрацията са обусловени от щатното разписание, което от своя страна 
отразява функциите на отделните звена. Това налага непланови промени в щатното 
разписание, за да се преодолее този недостатък. 

Текучеството в СО е сравнително ниско, като стойностите са под 5% от 
служителите. Няма формализиран процес за интервю на изхода. Преките ръководители 
в повечето случаи провеждат неформално интервю или разговор, като информацията 
за това не се съхранява. Тук съществува възможност за допълнителна оптимизация на 
процеса, като се изгради база данни с причините за напускането на служителите и тя 
се използва в помощ на решенията във връзка с управлението на човешките ресурси. 

 

4) Организационно учене и усъвършенстване 

Основен момент от организационното учене е създаване на база от познания и добри 
практики на база анализи, изследвания, предишен опит и придобиване на външна 
експертиза. Подобна база е полезна с това, че позволява формализирано на „научените 
уроци“ в организационен контекст, предоставя в удобна форма за обработване и 
способства за тяхното по-нататъшно използване с цел усъвършенстване на 
дейностите и процесите в Столична община. 

Към настоящия момент напредъкът по изготвяне на тези бази от познания е 
сравнително хетерогенен в зависимост от различните направления. 

● Направление Общинска администрация поддържа база данни за предишни 
проекти в рамките на дирекция Административно обслужване с цел поддържане 
на институционалната памет и използването им като референтни модели на 
бъдещи проекти. Познанието от тази база данни се споделя с други направления 
и дирекции от същото направление при подготовката на техни проекти по 
неформален начин. Оценката на интервюираните на ползата от подобен подход 
е положителна. Не се поддържа база от познания и научени уроци, които да 
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бъдат използвани за организационно усъвършенстване. Направленията 
Столично общинско здравеопазване и Култура, образование, спорт и превенция 
на зависимост  

● Другите направления също поддържат някои бази от данни и документация за 
своите дейности, като обаче не се наблюдава формалното им включване в 
инициативи на общинско ниво. 

  

Прегледът на базите данни и процесите на СО показва наличието на огромен обем от 
информация, който често се използва преимуществено в рамките на дадено 
направление. Не е наложена практиката да се използва широкото и формализирано 
споделяне на познания с цел организационно учене и усъвършенстване. 

С подобни функции на координация и споделяне на познанието са натоварени частично 
голям брой дирекции: 

● Дирекция „Административно обслужване“ извършва координация на 
административното обслужване между различните звена в СО (чл. 26, ал. 2 от 
УП) 

● Отдел „Регионална икономика и анализи“ извършва координация на 
стратегическите документи за развитието на града и финансовите аспекти 
(чл. 32, ал. 1 от УП) 

● Дирекция „Околна среда“ извършва координация в рамките на политиките, 
свързани с екологията и околната среда (чл. 52, ал. 1 от УП) 

● Отдел „Градско и пространствено планиране“ координира в своята ресорна 
политика на градско планиране и също така проектите в тази сфера (чл. 67, ал. 2 
от УП) 

  

Допълнително като функции на редица звена в устройствения правилник са посочени 
дейности по координация и координиране, като всъщност се има предвид, че те следва 
да бъдат водещи по тези дейности. Прегледът на устройствения правилник показва, 
че не е формализирана процедура за натрупване на организационно познание, неговото 
разпространение и последващо използване с цел оптимизация на процесите в 
общината. 

 

 

Структура на бази от познания и тяхното взаимодействие 
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Поради липса на нормативна регламентация споделянето на познания протича 
предимно в неформален порядък, като голяма част от координационните задачи са 
оставени експлицитно или (по-често) имплицитно на ресорните заместник-кметове, 
на секретаря на общината и на главния архитект. Липсата на формален процес 
увеличава риска, че СО не може в пълна степен да се възползва от натрупаните 
организационни познания и опит. Оттам директно следва рискът, че 
организационното учене и развитие е по-бавно спрямо възможния си потенциал. 

Потенциално разпространението на организационното познание може да бъде 
осъществено и чрез различни форми на обучение. Обучението в общината е формално и 
неформално. Първото става по линия на ИПА (две задължителни въвеждащи обучения, 
регламентирани в ЗДСл), както и поканени лектори от страна на директорите на 
дирекции и началниците на отдели в зависимост от потребностите на тяхното 
звено. Наблюдава се добрата практика, че служителите също могат да поискат 
обучение по тяхна преценка, но не е изграден механизъм за обезпечаване на 
съответствието между целите и нуждите на звеното и поисканото от служителя 
обучение. 

Обученията не са задължителна част от индивидуалните планове, което означава, че 
те не са формална част от атестацията и освен това се намалява видимостта върху 
обученията от страна на ръководителите. Като добра практика в други 
администрации се е наложил подходът на интегриране на обученията и кариерното 
развитие в работните планове, което позволява увеличаване на фокуса върху тях, 
прецизиране на усилията, възможност за контрол и корективни действия, както и 
повишена видимост от страна на ръководството и колегите. Всички тези резултати 
подобряват видимостта и разпространението на организационното познание. 
Неформалното обучение става посредством лидери на мнение, които служат като 
ментори по съответните теми. Не е установено наличието на база данни, която да 
описва тази експертиза. Подобна база данни би подпомогнала неформалния процес и би 
засилила споделянето на организационно знание. 

От друга страна, съществува вътрешна мрежа за обмен на информация, до която 
всички служители имат достъп. Там се съхраняват вътрешните правила, формуляри, 
устройственият правилник и телефонен указател. Друго споделено пространство във 
вътрешната мрежа се използва за съвместна проектна работа и споделяне на файлове. 
Наличието на подобни колаборативни инструменти е в пълно съответствие с новите 
тенденции в използването на информационните технологии в процеса на работа и 
управление на познанието. Подобни инструменти биха били още по-ефективни, ако 
употребата им е част от вътрешните правила на дирекциите, което я превръща в 
стандартна и широкоразпространена практика. 

 

4. Управление на активите 

1) Управление на общинската собственост 

 

Съществува публичен регистър на общинската собственост, на който са публикувани 
всички имоти, притежавани от общината - както публична общинска собственост, 
така и публична частна собственост. Регистърът може де бъде намерен на следния 
адрес: http://ims.gis-sofia.bg:8080/Sofia/.  
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Регистърът съдържа подробна информация за местоположението на имотите и 
документите за собственост. Важна липсваща информация в регистъра е 
стойността на имота и за какво се използва в момента. Полетата за тази информация 
са налични в регистъра, но както е видно от снимката по-долу, те са празни за по-
голямата част от записите. 

 

Съществува и втори регистър на Регистър на търговските дружества с общинско 
имущество, наличен на следния интернет адрес: http://td.gis-sofia.bg/. Този регистър е 
достатъчно подробен за целите си.  
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При проучването на общинските имоти и тяхното управление не бяха открити данни 
за извършване на оценка на ефективността на тяхното използване и управление. 
Също така е трудно да се проследи как управлението на даден общински имот 
реализира общински политики.  

 

2) Общински предприятия и търговски дружества 

Търговските дружества, на които Столична община е едноличен собственик на 
капитала, са общо 60, като те изпълняват различни по своя характер дейности.  

 

 

Правна рамка 

Съществуването на общински предприятия и общински търговски дружества се 
регламентира от няколко закона. Правната уредба се съдържа в Закон за общинската 
собственост (ЗОС), Търговски закон (ТЗ) и Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол.   

Според ЗОС общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски 
дружества с общинско имущество или с общинско участие или чрез общински 
предприятия. По смисъла на ЗОС, общинското предприятие е форма за осъществяване 
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на самостоятелна дейност от общината, с него се обозначава специализирано звено 
на общината за управление на общинско имущество, за задоволяване потребности на 
населението, осигуряване изпълнението на общински дейности и свързаните с това 
доставки на стоки и извършване на услуги. Общинското предприятие има определена 
икономическа и правна самостоятелност, но то е част от общинската 
администрация и не е обявено за самостоятелно ЮЛ, за разлика от търговските 
дружества. То се създава с решение на ОС и осъществява дейността си на 
извънбюджетна сметка, въз основа на правилник, приет от ОС. ОС ежегодно 
утвърждава приходите и разходите по извънбюджетната сметка на общинското 
предприятие. С решението на ОС за създаване на общинското предприятие се 
определя неговата дейност, структура, персонален състав и предоставеното за 
дейността му имущество. Също с решение на ОС общинското предприятие може да 
бъде преобразувано и закрито. Съгласно ЗОС на общинското предприятие не могат да 
се възлагат функции, представляващи част от административно-техническото 
обслужване на населението на общината. Общинското предприятие се ръководи от 
директор, който изпълнява функциите си въз основа на трудов договор, сключен с 
кмета на общината. Редът за сключването на трудови договори с персонала на 
общинското предприятие, както и размерът на възнагражденията им се определят с 
решение на ОС.  

Друга форма за осъществяване на стопанска дейност от страна на общината е чрез 
търговски дружества, регистрирани по ТЗ като самостоятелни ЮЛ. Според ТЗ 
общинските търговски дружества са ООД и АД с общинско участие и ЕООД и ЕАД с 
изцяло общинско имущество. Разликата между търговските дружества и общинските 
предприятия е и в предоставеното общинско имущество за дейността им. 
Предоставеното на търговските дружества общинско имущество става 
собственост на ЮЛ и е различно от общинската собственост. Съществена 
особеност за участието на общината в търговски дружества е невъзможността да 
участва като неограничено отговорен съдружник. ТЗ нарича едноличните дружества, 
създадени с общинско имущество, публични търговци. Търговско качество по смисъла 
на ТЗ могат да придобият и общинските предприятия, за които ОС вземе решение за 
преобразуването им в еднолични търговски дружества, въз основа на предоставеното 
им общинско имущество. По отношение на своята структура и начин на управление 
публичните търговци нямат разлики от общите правила, предвидени за търговските 
дружества в ТЗ, освен тази, че едноличен собственик на капитала и общо събрание на 
ЮЛ е ОС. Възможно е общината да осъществява и стопанска дейност чрез търговски 
дружества с общинско участие. Това е форма, позволяваща на общината да участва 
като ограничен съдружник или акционер в смесени търговски дружества. Най- често 
това става чрез внасянето на имот частна общинска собственост като апортна 
вноска. Правата върху общинската част от капитала на търговски дружества с 
общинско участие се осъществяват от избрани от ОС представители. Те имат 
качеството на представител на съдружника в съответното дружество, информират 
ОС за дейността на дружеството, прокарват решения на общината при определяне 
политиката на ЮЛ и т.н. Тези представители се определят с решение на ОС за всеки 
конкретен случай, като с решението се определят конкретно и техните права и 
задължения: 

● Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и 
упражняване на правата на собственост на общината в 
търговските дружества. (линк) 
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● НАРЕДБА за общинските лечебни заведения (линк) 
● НАРЕДБА за определяне и администриране на местни такси и цени 

на услуги, предоставяни от Столична община (линк) 
● НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски 

транспорт на територията на Столична община (линк) 
 

Стратегически документи 

Част от общинските търговски дружества имат изготвени собствени стратегии за 
развитие, докато други изпълняват цели, поставени в по-общи стратегически 
документи. 

Стратегически документи в областта на транспорта: 

●  Генерален план за организация на движението на територията на Столична 
община (линк) 

● „Програма за развитие на автобусния транспорт на територията на Столична 
община 2016 – 2018" (линк) 

● Стратегия за метро 
● Стратегия за столичен електротранспорт 

 

Открити добри практики 

В рамките на анализа на общинските търговски дружества бяха забелязани няколко 
смислени инициативи и практики, които си заслужава да споменем: 

- "Център за градска мобилност" ЕАД - Интересна добра практика е въвеждането 
на модул на интернет страницата за т.нар. интерактивно обсъждане, където 
гражданите могат в реално време да си поставят своите коментари относно 
предложени промени в административни и нормативни документи. Добра идея е 
да се изследва приложимостта на тази инициатива за други части от СО 
https://www.sofiatraffic.bg/bg/discussions/p/1 

- "Столичен автотранспорт" ЕАД;  "Водоснабдяване и канализация" ЕАД; "Лозана" 
ЕАД  - Имат ясен ценоразпис на услуги, които могат да извършват, което е 
добра практика, приложима в другите предприятия http://www.sofiabus.bg/uslugi/ 
; http://www.viksofia.com/main.php?action=services 

- "Столичен електротранспорт" ЕАД - Имат изготвен и публикуван 
инвестиционен план: 
http://www.elektrotransportsf.com/images/obshtestveni/2017/reshenie_sos_313_inv
esti_programa_se_080617.pdf 

- "Пазари Изток" ЕАД - Организират събития за развитието на общностите - 
Фермерски пазари 
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3) Публично-частни партньорства (ПЧП) 

Правна рамка 

● Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 
година 

● Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година 

● Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 
година 

● Зелена книга за публично-частните партньорства и правото на ЕС относно 
публичните договори и концесиите 

● Закон за публично-частното партньорство (отменен декември 2017 г.) 
● Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство 
● Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за 

публично-частно партньорство в оперативния план и в програмата за реализация 
на общинския план за развитие 

● Закон за концесиите 
● Правилник за прилагане на Закона за концесиите 

 

В Министерство на финансите съществува Дирекция „Държавни помощи и реален сектор", 
в чийто ресор попада темата за ПЧП. Също така са разработени от Министерство на 
финансите помощни материали, указания, ръководства, финансови модели и други 
документи, които да подпомогнат централните и местните органи в осъществяването 
на ПЧП. Сред тези материали са: 

● Методически указания за публично-частно партньорство - второ издание, 2009 г. - 
изготвени от Министерство на финансите 

● Ръководство за изготвяне на финансов модел на ПЧП - изготвен от Министерство 
на финансите 

 

Европейската комисия също създава редица документи в подкрепа на развитието на ПЧП в 
страните членки чрез своя Европейски експертен център за ПЧП (ЕЕЦПЧП) и 
сътрудничество между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Европейската комисия и 
страните членки. Сред основните документи, създадени от центъра и ЕК: 

● Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи, издадено от 
Европейската комисия, Генерална дирекция „Регионална политика“, юли 2008 г. 

● Разпределяне на риска и отразяване в счетоводния баланс – 2011 г. Европейски 
експертен център за ПЧП  

● Държавни гаранции в ПЧП - Ръководство за по-добра оценка, планиране, прилагане и 
управление  - 2011 г. Европейски експертен център за ПЧП 

● Оценяване на публично-частни партньорства от Евростат - Цели, методология и 
последни тенденции   - 2011 г. Европейски експертен център за ПЧП 

 

Публично-частните партньорства (ПЧП) имат дълга и успешна традиция в Европейския 
съюз (ЕС). Реализирането на ПЧП се очаква да води до привличане на ноу-хау и финансиране 
от частния сектор, намаляване на проектните рискове, ускоряване развитието на 
инфраструктурата и подобряване качеството на публичните услуги. В много страни по 
света ПЧП е сред водещите инструменти за развитие на инфраструктура.  
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Необходимостта от развита публична инфраструктура, ограничените бюджетни 
средства за нейното изграждане и поддържане и наличието на значителни ресурси  в 
частния сектор са основните предпоставки за възникването и разпространението на 
тази форма на сътрудничество. Публично-частното партньорство е ефективен 
инструмент, който може да бъде използван успоредно с фондовете на ЕС и държавния 
бюджет, за да се ускорят преките инвестиции в инфраструктура и подобри качеството 
на публичните услуги в Столична община. 

Основните характеристики и предимства на публично-частното партньорство са: 

● Дългосрочни взаимоотношения между публичен и частен партньор с предоставяне 
на услуги от обществен интерес, базиран на нови или подобрени активи; 

● Частният партньор участва във всички етапи на реализацията на проекта - 
проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатация на 
обекта; 

● Публичният орган дефинира целите, определя изискванията за качество и 
количество и контролира изпълнението; 

● Частният партньор финансира изцяло или по-голяма част от реализацията на 
проекта; 

● Справедливо разпределение на рисковете между партньорите на база на това кой 
може по-добре да се справи с тях; 

● Механизмът на плащане от публичния сектор се обвързва с изпълнението; 
● Подобряване на управлението на обекта и повишаване качеството на услугите; 
● По-добра стойност на вложените средства. 

 

През юни 2012 г. е приет Закон за публично-частното партньорство, който е отменен 
през декември 2017 г. (по времето на подготовка на настоящия доклад). Основните цели на 
закона са били: 

● да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен 
интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените публични средства; 

● да се даде възможност за насърчаване на частните инвестиции в 
строителството, поддържането и управлението на обекти на техническата и 
социалната инфраструктура и в извършването на дейности от обществен 
интерес; 

● да създаде гаранции за защита на публичните активи и за ефективното управление 
на публичните средства при осъществяването на ПЧП, при спазване на принципите 
публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, недопускане на 
дискриминация, равнопоставеност и пропорционалност. 

 

Законът за ПЧП е отменен през 2017 г. поради значителното препокриване със Закона за 
концесиите. В България концесиите (регламентирани със Закона за концесиите) са основна 
и най-разпространена форма на публично-частни партньорства. Частичното 
препокриване между двата закона - Закона за концесиите и Закона за ПЧП, става причина 
през 2014 г. правителството да предложи отмяна на Закона за ПЧП поради определени 
несъвършенства в него, като ограничен обхват, ограничения за потенциалните 
партньори, сложни процедури за възлагане, излишна намеса на централната администрация 
в дейностите на общините и.т.н. Следва да се отбележи, че промяната в 
законодателство, касаещо интереси на чуждестранни инвеститори, каквито се очаква да 
участват в ПЧП, рядко би могла да бъде смятана като нещо положително.  
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 Обществена 

поръчка 

Концесия*  ПЧП 

 Специфицирани 

входни параметри 

(например 

изграждане на 

публичен актив) 

Специфицирани 

изходни параметри 

(предоставяне на 

публична услуга) 

Специфицирани 

изходни параметри 

(предоставяне на 

публична услуга) 

 Публично Обикновено частно Изключително 

частно 

Етапи на проекта 

(проектиране, 

финансиране, 

изграждане, 

експлоатация) 

Обикновено един от 

етапите 

Обикновено, 
финансиране и 
експлоатация (с 
елементи на 
изграждане) или 
финансиране и 
изграждане 

Повечето/всички 

етапи 

Рискове на проекта Публичната страна 

обикновено носи 

повечето рискове 

Частната страна 

обикновено носи 

повечето рискове 

Ефективно 
разпределение на 
рисковете към 
партньора, 
най-способен да ги 
носи 

Срок на проекта Кратък/средно 

срочен 

Дългосрочен Дългосрочен 

Необходими усилия 

и експертна помощ 

за публичния 

партньор 

Малки до средни 

(обикновено 

ограничени до 

администрацията) 

Средни до големи 

(обикновено 

ресурси на 

администрацията и 

външни експерти) 

Големи (обикновено 

ресурси на 

администрацията, 

Сектор ПЧП, външни 

експерти, 

консултанти и др.) 

Плащания от 

публичния партньор 

или обществото 

Значителни 

плащания в 

началото (например 

по време на 

Ограничена 

възможност за 

публични плащания 

съобразно Закона за 

Плащания само при 

предоставяне на 

услугата. Плащания 

за наличност и/или 
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изграждането), 

по-ниски текущи 

разходи 

концесиите. 

Плащания от 

потребителите на 

услугата 

плащания при 

използване на 

услугата 

Стандарт за 

услугата 

Често липсват 

стандарти за 

услугата, 

предоставяна с 

актива 

Има стандарти за 

предоставянето на 

услугата 

Има стандарти за 

предоставянето на 

услугата 

 

Столична община е сред администрациите с най-голям опит в България за концесията за 
ВиК услуги и прекратените концесии за дейности, свързани със събиране на битови 
отпадъци. От друга страна, схемите за публично-частни партньорства включват 
множество страни, сложни инвестиции, операционни и финансови структури с 
дългосрочен ефект, които изискват обучени и опитни екипи, което налага израждането на 
необходимия капацитет в администрацията.  

Публично-частното партньорство заема важно място в редица актуални стратегически 
документи на Столична община: 

● СТРАТЕГИЯ за младите хора на Столична община (2017-2027 г.) 
● СТРАТЕГИЯ за образование на Столична община 2016 - 2023 година 
● СТРАТЕГИЯ за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община 
● ПЛАН за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община 2012 - 

2020 
 

Във всички тези документи ПЧП се споменава единствено като възможен начин на 
финансиране и не се предвиждат никакви конкретни действия за използването му.  

Конкретни идеи за реално прилагане на ПЧП в Столична община могат да се намерят в 
Стратегия за ПЧП в София 2020+ (доклад, подготвен в рамките на проект "ПЧП за силна и 
модерна София 2020+”, финансиран по линия на Програма "ЕВРОПА 2012” на Столична 
община). 

- Пасарелки над построения вече участък от Южната дъга, където може да се 
използва ПЧП, както и при поставянето на еднотипни спирки, афишни колони и 
градско обзавеждане 

- Търг за концесиониране на част от Западния парк за изграждане на 
атракционен комплекс 

- Минералните извори за изграждане на спортно-рехабилитационни 
центрове 

- Изграждане на съвременен стадион, отговарящ на всички стандарти 
- Други спортни комплекси: има проявен интерес за тенис площадка при спортна зала 

"Арена Армеец", зала за кънки на мястото, което беше определено за спортна зала в 
Младост 
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- Изграждането на центрове за квартален спорт в училищата, които през деня ще са 
безплатни за учениците, а в останалото време - платени за всички останали. 

- Метростанции: отдаването на терени за магазини в новите метростанции срещу 
финансиране на изграждането на самите станции 

- Подземни паркинги под бул. "Македония" и по част от бул. "Васил Левски", за които 
имаинвеститорски интерес 

 

Иницииране Оценка Договаряне Изпълнение 

● Сформиране на екип по 
проекта 

● Определяне на 
стратегическите нужди 

● Дефиниране на 
стратегически цели 

● Дефиниране на 
изходната спецификация 

● Определяне на 
предпочитана 
техническа опция (опции) 

● Определяне на 
предпочитана проектна 
опция (опции) 

● Наемане на външен 
консултант (ако е 
необходимо) 

● Оценка на проектните 
опции за стойност на 
вложените средства и 
поносимост за бюджета 

● Обобщаване на 
направените анализи – 
Първоначална обосновка 
на проекта 

● Предквалификация 
● Определяне на кратък 
списък 

● Подаване на детайлни 
оферти 

● Определяне на 
предпочитан кандидат 

● Финансово приключване 

● Разработка на стратегия 
за управление на договора 

● Проектът във фазата на 
изграждане 

● Проектът във фазата на 
експлоатация 

● Управление на риска 
● Промени в 
спецификацията 

● Рефинансиране 
● Прекратяване 

Фази на развитие на ПЧП (източник Методически указания за публично-частно 
партньорство - МФ) 

Развитието на модел за по-лесно и бързо реализиране на публично-частни партньорства е 
ключова стъпка пред тяхното развитие. Към настоящия момент Столична община прави 
плахи опити за реализация на ПЧП. Част от партньорствата, по които се работи активно 
в момента, са за поддръжка на спирките на градския транспорт, изграждането на система 
за таксуването на пътниците в градския транспорт и предоставянето на велосипеди за 
споделено използване. Партньорствата, по които се работи активно в момента, са 
свързани с теми, по които има натрупан значителен опит в редица европейски столици и 
градове, от които Столична община може да почерпи опит. 

Успехът на ПЧП в голяма степен зависи от бързината и липсата на сериозни 
бюрократични препятствия за реализацията им. Столична община има зад гърба си няколко 
провалени мащабни ПЧП и цялата администрация и екип на кмета са предпазливи в 
крачките си в посока на развитие на нови партньорства. Въпреки това заместник-
кметовете са убедени в безспорните ползи от ПЧП и е въпрос на време да се наложи като 
добра практика и да се натрупа административен капацитет за бързата реализация на 
партньорствата. 

Основаните пречки пред по-широко навлизане на ПЧП в Столична община могат да се 
обобщят в следните групи: 

- Честата промяна на законодателството и подзаконовата рамка. Ярък пример за 
този проблем е отмяната на закона за ПЧП в 20-дневния период между написването 
на тази секция и финалното предаване на доклада. Поради настъпилото изменение в 
правната рамка се наложи изменение и на самия доклад в последния момент. Докато 
за настоящия анализ това неудобство не представлява риск под никаква форма, 
нека си представим една чуждестранна компания, която е инвестирала няколко 
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стотин милиона в ПЧП проект и в същото време чете за промените в 
законодателството. 

- Негативен исторически опит 
- Дейностите по структуриране на ПЧП се извършват от звената по направления в 

Столична община, което намалява възможностите за разпространение на добрите 
практики и възпрепятства бързото натрупване на административен капацитет  

- Нормативната рамка и административният процес предполагат относително 
дълъг период на структуриране на ПЧП, което е силно вероятно да откаже 
частната организация да участва. 

 

6. Заключение 

Достигнато е относително високо ниво на прозрачност на управлението на 
общинските ресурси и бюджет. Наблюдава се високо ниво на професионализъм и 
ефективност в работата на общинската администрация. Налице са всички 
предпоставки за устойчиво развитие на администрацията на Община София и 
допълнително подобряване на предлаганите услуги на гражданите и цялостния процес 
на управление на ресурсите, с които разполага.  

 

Развитие в посока по-висока интегрираност и повече взаимодействие между всички 
структури, част от общинската администрация, е следващата голяма стъпка, която 
може да бъде предприета. Съгласуването и приемането на общи цели и политики, на 
които да бъдат подчинени както разпределението на ресурсите, така и усилията на 
всички административни звена, общински предприятия и търговски дружества, 
значително ще ускори решаването на набелязаните проблеми и постигане на 
поставените цели. Поставянето на относително мащабни общи цели, подплатено с 
бюджетно финансиране и организационен фокус, не само биха могли по-бързо и 
качествено да подобрят икономиката и начина на живот в общината, но също така 
биха могли да мотивират всички работещи.  

 

7. Необходимост от изследвания 

1. Рентабилност на предлаганите услуги от търговските дружества, собственост 
на СО, и възможностите за поемане на по-голям обем от работа, възлагана от 
частни клиенти. Това изследване очертава потенциала за подобрение на 
ефективността и финансовите резултати на общинските предприятия. 

2. Какви политики изпълняват (пряко/косвено) общинските търговски дружества и 
какви са възможностите за разширяване на тези функции (например връзката 
между здраве и развитието на пазарите и спортните обекти). Подобно изследване 
показва целесъобразността на съществуването на общинските предприятия и 
търговски дружества и как техните функции подпомагат изпълнението на 
стратегическите цели на общината. 

3. Какво е нивото на удовлетвореност на гражданите на София от предоставяните 
общински услуги. Какво е нивото от удовлетвореност от обслужването в СО. 
Изследването очертава оценката на качеството от страна на външните 
клиенти на Столична община. 
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4. Какво е нивото на удовлетвореност на служителите в общината от 
структурата и начина на управление на вътрешните процеси. Изследването 
очертава оценката на качеството от страна на вътрешните клиенти и екипите 
на Столична община. 

5. Какви индикатори за изпълнението на процесите могат да бъдат събрани в 
процеса на работа на СО и как те да бъдат формално включени при взимането на 
управленски решения. Изследването цели да формализира процеса на използване на 
метрики за ефективност и ефикасност, които да подпомогнат процесната 
оптимизация и организационното развитие. 
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IV. КОМУНИКАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ  

1. Описание 

Комуникацията с гражданите е ключов елемент на доброто управление. 
Компетентното, информирано участие на гражданите в поставянето и 
решаването на значими въпроси може само да обогати усилията на общината и 
общинския съвет и да предложи разумни, консенсусни решения. Oсигуряването на 
условия за добра комуникация е важна предпоставка за постигане на резултатна 
дискусия, приемане на различните гледни точки и постигане на съгласие и одобрение 
по общественозначими теми. 

Ефективната комуникация на местната власт с гражданите изисква правила, усилия 
и ресурси. Формалното спазване на закони и наредби не е достатъчно и застрашава 
качеството на взаимодействието, както и общественото доверие в 
управлението. Нужни са разбиране и мотивация, за да се осигури разбираема 
информация, достъпен консултативен процес, отзивчива администрация и 
мотивирано, компетентно участие на гражданите.  

Столична община инвестира много в информационното обезпечаване и във 
въвличането на гражданите в процесите на вземане на решения. Тази част от 
доклада има за цел да анализира регламентацията, процесите и каналите за 
комуникация, които администрацията и общинският съвет използват, с цел 
тяхното подобряване и оптимизиране в бъдеще. 

Темата Комуникация с гражданите включва следните подтеми 

1. Информационно обезпечаване за гражданите 

1) Преглед на информацията на сайтовете и приложенията, поддържани от 
Столична община 

2) Описание и анализ на други канали за комуникация 

3) Достъп до информация за всички административни процеси и публични 
данни 

 

2. Диалог между общината и гражданите/гражданските организации 

1) Анализ на законодателството и местната нормативна уредба 

2) Обществени обсъждания - практики и предизвикателства 

3) Други подходи за взаимодействие и включване на гражданите и НПО 

4) Добри практики за включване на гражданите в процесите на вземане на 
решения 
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3. Сигнали на граждани 

1) Анализ на процеса от гледна точка достъпност и процедури 

2) Обратна връзка към гражданите и анализ на резултатите от 
подадените сигнали 

3) Платформи  за гражданско участие - изчерпателност и достъпност 

 

2. Източници на информация 

1. Нормативни документи 

● Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) 
● Закон за нормативните актове (ЗНА) 

● Закон за публичните финанси (ЗПФ) 
● Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагането му 
● Закон за устройство на територията (ЗУТ) 
● Закон за устройството и застрояването на Столична община  
● Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на 

Столична община, приета на 20.07.2017 от СОС   
● Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта 

на пространственото развитие и устройството на територията на 
Столична община, приета от СОС на 12.10.2017 година 

2. Стратегически документи 

● Общински план за развитие 2014 – 20201 
 

3. Данни 

● Справки от Контактния център на СО: 
- Брой сигнали за 2014-2016 г. 
- Брой сигнали по категории 
- Брой сигнали, получили отговор 

● Годишни отчети за достъп до обществена информация за 2014, 2015 и 2016 
година: 

- Брой подадени заявления за достъп до информация 

                                                                    
1 Специфична цел 2.4.2. Подобряване на капацитета на общинската администрация по 
координация и управление на стратегически планове, програми и проекти, Мярка 4: Насърчаване 
участието на гражданското общество в управлението и Специфична цел 2.4.3. Повишаване 
качеството на административното обслужване, публичността и информираността на 
гражданите чрез въвеждане на електронно управление, Мярка 3: Повишаване на 
информираността на гражданите за дейността и отговорностите на общинските 
институции и предоставяне на публичен достъп до бази данни; както и Част V – Индикатори за 
наблюдение и оценка на ОПР, система за наблюдение и оценка, прилагане на принципа за 
партньорство и публичност, т. 4. Участие на обществеността в процесите на мониторинг и 
контрол на реализацията на ОПР 
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- Брой обработени заявления по ЗДОИ 
● Справки за посещаемостта на сайтове 

- sofia.bg 
- СОС 
- Сайт на кмета 

● Справка за брой и тип обществени обсъждания на територията на СО 
 
 
 

4. Друго: (албуми, карти, изследвания, публикации, статии и т.н.) 

● Доклади 2015 и 2017 г. ”Индекс на гражданското участие” на Форум Гражданско 
участие  

● Резюме на доклад „Регламентиране на взаимодействието на Столична община с 
Обществените съвети на територията на столицата – възможни варианти и 
модели”, Фондация за прозрачни регламенти 

● Доклад на ФПДИ: „Анализ на проблемите на Столична община с достъпа до 
информация, идентифицирани през дейността на ПДИ” 

● Записи от интервюта с дирекция „Координация, контрол и прием на граждани” и 
с „Административно обслужване” 

● Записи от интервю със столичния обмудсман, Лилия Христова 
● Записи от интервю със Стефан Ангелов, фондация „Програма достъп до 

информация” 
● Сайт на програма „Европа” -  http://www.evropa-so.bg/bg/  
● Сайт на програма „Култура” - https://kultura.sofia.bg/  
● Анкета за новия портал на Столична община 

 

3. Оценка на информацията 

Прегледът на информация за целите на настоящия доклад и от гл. т. пълнотата на 
данни показва липса на: 

- Изчерпателни данни за проведени обществени обсъждания на територията на 
Столична община – участници, теми, предложения, индикативна таблица с 
техния статус (налична е само таблица със списък на обсъжданията по райони);  

- Информация за консултативни процеси; препоръки от граждани и последващи 
стъпки;  

- Обобщена база данни за съществуващи обществени/консултативни/кметски 
съвети; 

- Информация за причините за необработените заявления за достъп до 
информация по ЗДОИ; 

Информация за проведени общи събрания на населението, подписки и местни 
граждански инициативи по реда на ЗПУГДВМС. 

 

4. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 
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1) Благоприятна законова и институционална среда 

Наличие на благоприятна законодателна и институционална среда, подкрепяща 
прилагането на механизмите на гражданско участие, спазване и прилагане на 
законовите и демократичните норми и принципи, практикуване на различни форми на 
гражданско участие, усещане у гражданите, че реално участват при вземането на 
решения, а по отношение на институциите – че гражданското участие е елемент от 
процеса на вземане на решения. 

 

Методи на изследване: Анализ на законодателството и местната нормативна уредба; 
измерване на Индекс на гражданското участие в София, 2017 г.  

 

2) Достъпност, изчерпателност и оптимизация на информацията  

Наличие на работещи инструменти (онлайн и офлайн за комуникация с гражданите); 
информацията отговаря на изискванията съгласно различни нормативни документи и 
правилници; структурирането на информацията дава възможност на гражданите да се 
ориентират и да намерят търсеното. 

Методи на изследване: Преглед на сайтове/платформи на общината; съпоставяне на 
нормативните изисквания с наличната информация на сайтовете; анкета за новия 
Портал на Столична община 

 

3) Работещи инструменти за двустранна комуникация с гражданите 

Налични са ресурси за подаване на сигнали, жалби, заявления от страна на гражданите; 
те са лесни за ползване и позволяват комуникация. Гражданите получват навременен 
отговор и реакция на своите сигнали, жалби и заявление.   

Общината използва различни методи и подходи за включване на гражданите и 
гражданските организации в процесите на вземане на решение. Гражданите получават 
предварителна информация за темите на съответните обсъждания, както и обратна 
връзка за техните предложения. 

Методи на изследване:  

Преглед на функционалността на Контактния център и другите звена за комуникация 
с гражданите. Измерване на Индекса на гражданското участие в София 2017 г. Преглед 
на информацията за обществените обсъждания в София. Идентифициране на добри 
практики за взаимодействие община – НПО (обществени, кметски, квартални съвети). 

 

4) Активност на гражданите 

Гражданите са запознати с решенията, които се обсъждат/приемат от местната 
власт, участват в доброволчески и дарителски инициативи, членуват в организации, 
организират или се включват в различни граждански инициативи. Общината насърчава 
активността на хората, като предоставя информация за текущи проблеми и създава 
благоприятни условия за гражданска активност. 
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Методи на изследване: Индекс на гражданското участие в София 2017 г.; анкета сред 
случайни граждани относно тяхната гражданска активност като жители на София – 
предстои. 

 

5. Анализ 

1. Информационно обезпечаване на гражданите  

Предоставянето на ясна, изчерпателна и лесно откриваема информация е първото 
задължително условие за осигуряване на конструктивен диалог с гражданите. Липсата 
на информация или частичната/непълна информация лесно отключва подозрителност и 
недоверие спрямо институциите, а недоверието много често води до липса на 
участие. 

В рамките на тази подтема е направен преглед на сайтовете, поддържани от 
Столична община, от гледна точка на достъпност, изчерпателност и user-friendliness 
(подходящ и разбираем за потребителите начин на поднасяне на информацията).  

Очертани са възможностите за достъп на гражданите до информация за всички 
административни процеси. 

 

Порталът www.sofia.bg  

Както вече е упоменато в разработката по темата Дигитална трансформация 
Порталът на София e обновен през първата половина на 2017 г. Той предлага 
изчерпателна информация за гражданите, добре структурирана и даваща възможност 
за лесна ориентация на потребителите. Има страници на всяка от районните 
администрации, които от своя страна препращат и към кметствата в общината. 
Включени са различните програми за финансиране на Столична община, бази данни и 
т.н. Независимо от огромния поток от информация структурата позволява да „не се 
загубиш в нея”. 55% от участниците в анкета за новия портал отговарят, че винаги 
или почти винаги успяват да намерят информацията, която търсят. 55 е значителен 
процент, но, от друга страна, това означава, че 45% не могат да се ориентират в 
портала. Важно е чрез анкетите на портала да се установят проблемните точки в 
ориентацията на потребителите и да се работи по тяхното отстраняване. 

Порталът отчита висока посещаемост от страна на гражданите, като най-често се 
влиза в рубриките „Обяви за работа и полезни връзки” (към 1.11.2017 г. – 176 567) 
„Новини”, „Актуално в медиите”, „Календар на събитията”, „Ремонти и промени в 
движението”, „Търгове и конкурси”. 

От гл.т. на Комуникацията с гражданите най-важен е разделът „Участвайте”, който 
дава възможност за: 

                             -    Споделяне на мнение  

По принцип, идеята на тази секция е гражданите да „покажат своята ангажираност 
към развитието на столицата с мнения и поставяне на акценти върху важните теми 
за града”. На този етап желаещите могат да споделят мнения само за подобряване на 
портала.  Предполага се, че с течение на времето ще бъдат „отваряни” други теми.  

- Отговор на анкети 
Дава възможност за проучване на мненията на гражданите, като секцията е разделена 
на 2 – анкети за регистрирани и за нерегистрирани потребители. На този етап от 
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развитието на сайта и за двата типа анкети се изисква регистрация. Няма и 
публикувана информация/статистика за резултатите от вече проведените анкети. 

- Обществени обсъждания по специални нормативни актове 
Има информация както за предстоящи, така и за проведени обществени обсъждания. 
Налична е и база данни с проведените обществени обсъждания – описани са само 
темите и районите на обсъждания (83 на брой). 

Липсва обаче информация/документи, които могат да се ползват от потенциалните 
участници в обществените обсъждания. Липсата на подобна информация е една от 
слабостите, които съпътстват процеса (посочва се при измерване на Индекса на 
гражданското участие в София, 2017 г.). Освен това в секцията „Проведени 
обществени обсъждания по специални нормативни актове” се публикува същото – 
информация, че такова предстои, и решението за провеждането му. Няма данни какво 
точно се е случило, кой е участвал, какви предложения са направени, какви решения са 
взети.  

Би било добре да се премахне практиката със сканираните документи (да се 
публикуват в четим формат) – протоколи, наредби, решения и т.н. 

- Обществени консултации 
Описани са консултацията, вносителите, формата й, дата на откриване, дата на 
приключване, лице за контакт. Все още няма възможност обаче за онлайн консултации, 
подобно на портала strategy.bg. Всъщност в настоящия си вид този раздел прилича по-
скоро на „новини”, отколкото на раздел „обществени консултации”. 

Погледнато по-мащабно, липсва предварителна информация по темите за обществени 
обсъждания, която би дала възможност на участниците в тях да дойдат добре 
подготвени. Липсва и информация за това какво се случва след обсъжданията и каква е 
съдбата на предложенията на гражданите.  

- Кандидатствай по програми на общината 
Предоставя изчерпателна информация за различни програми, по които може да се 
кандидатства. Заглавието обаче е подвеждащо. Включени са само три програми, които 
са национални по своя характер и се изпълняват на територията на София с решение 
на СОС. Добре би било (при подобно име на секцията) да се включи информация и връзка 
към всички програми на СО и най-вече – към Програма Европа и Програма Култура, 
които в действителност се финансират от общинския бюджет с одобрението на 
СОС. 

- Участвай в кампании на общината 
Предоставя информация и възможност за включване в кампаниите на общината. 
Разделът все още не е достатъчно обхватен – предоставя информация само за две 
кампании. Предполага се, че предстои обогатяване на секцията.  

На сайта има информация и за проведени/текущи референдуми. Включена е информация 
за проведените в СО местни референдуми. Липсва обаче всякаква информация за 
проведени общи събрания на населението, подписки и местни граждански инициативи 
по реда на ЗПУГДВМС. 

Най-много посещения в този раздел има частта „Обществени обсъждания” (13 685 към 
1.11.2017 г.), а цялата част „Участвайте” има 8526 посещения. Интересът към 
обществените обсъждания би трябвало да бъде стимулиран с по-подробна 
информация.  
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От портала има линк към сайта на Столичния общински съвет. Страницата е 
информативна и лесна за ориентация. Липсва обаче по-подробна и добре 
структурирана информация за общинските съветници.  

 

От създаването си сайтът отбелязва възходяща тенденция по отношение на 
посещаемост. Най-често се търси информация за постоянните комисии на СОС, 
заседанията и решенията, както и за самите общински съветници. В тази връзка – 
това е ключова информация за гражданите и трябва да бъде изчерпателна и добре 
структурирана.  

Една много добра практика е сайтът на Общинския съвет – Бургас:  
https://burgascouncil.org/struktura/190. Включен е списък и обширна информация за 
общинските съветници. Впечатляващо е описанието на всички внесени от тях 
докладни записки, както и проекти на наредби. Очевидно това изисква доста работа, 
свързано с администрирането на сайта, но създава усещане за достъпност на 
съветниците и прозрачност в тяхната работа.  

Информацията за столичните общински съветници е недостатъчна; издирването на 
имейлите им се оказва проблем.  

Препоръките са и по отношение работата на комисиите: да се публикува повече 
информация за заседанията и решенията на комисиите, включващи и 
мотивите/докладите по разглежданите теми. 

 

Други канали за връзка на гражданите с общината 

Все още единствено онлайн информацията/комуникацията не е достатъчна, за да 
получават хората навременна и достоверна информация. Една голяма част от 
гражданите на София не ползват интернет и с тях би трябвало да се търсят (а и се 
търсят) други възможности за комуникация. В кварталите и кметствата активно се 
търсят и използват афиши, дипляни, срещи лице в лице, информация в хартиен вид. 
Неминуемо подобни начини на информиране постепенно ще отшумят поради 
развитието на новите технологии. Все още обаче има необходимост от ползване и на 
други канали, което изисква администрацията да познава и да „атакува” с информация 
заинтересованите страни по различни конкретни теми. 

През юли 2017 Форум Гражданско участие съвместно с кметствата Бистрица, Герман 
и Горни Богров организира три обществени дискусии по важни за жителите теми. 
Оповестяването на дискусиите стана най-вече чрез постери, които бяха поставени 
на ключови за кметствата места. Естествено, не липсваше и информация онлайн, но 
мнозинството от гражданите получиха информация от плакатите и, естествено, от 
кметовете. На всяка от дискусиите участваха активно по повече от 40 граждани, 
което говори за добра информираност и оттам – мотивация за участие.   

 

Информация по важни въпроси, осигурявана от медии: 

„Питай кмета” – публицистично предаване на БНТ 2, което се излъчва 2 пъти в месеца: 
В предаването кметове отговарят на конкретни въпроси, свързани с развитието на 
съответното място. В архива на предаването са публикувани репортажи с кметове на 



 

76 

 

различни райони в София. Силната страна на този тип „комуникация” е директният 
контакт с кмета и публичното поемане/непоемане на ангажимент.  

Достъп до информация за всички административни процеси и публични данни 

На страницата на общината съществува отделна секция „Достъп до обществена 
информация”. От нея става ясно, че Отдел "Деловодно обслужване, архив и ГРАО" към 
Дирекция "Административно обслужване" в Столична община е административното 
звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена 
информация, както и за връчване на информацията по издадено от съответното 
направление на СО решение по конкретно заявление. Заявленията могат да се подават 
по пощата, в Столичния център за информация и услуги или по електронен път – чрез 
ИС Контактен център.  

Секцията съдържа и годишни отчети от 2009 година до сега за достъпа до 
обществена информация, от които се виждат броят на подадените заявления по 
заявител, по начин на поискване, вид и теми на търсената информация. Отбелязан е и 
броят на обработените заявления, както и забавените такива. От прегледа на 
отчетите се вижда, че се увеличава броят на подадените заявления, както и броят на 
обработените такива. Според анализ на фондация „Програма достъп до информация” 
общинската администрация предоставя пълен или частичен достъп по над 
половината заявления за последните 3 отчетени години – 2014, 2015 и 2016 г. Общият 
брой на заявленията за година е винаги над 300, а за 2016 г. – над 500. По време на 
проверката в базата данни на ПДИ се оказа, че голяма част от случаите са прераснали в 
дела или по тях е имало първоначални откази от СО. Според анализа на ПДИ обществена 
информация е отказвана най-вече по теми, свързани с организация, конфликт на 
интереси и вътрешни дейности на СО, с информация за инфраструктурни проекти, с 
управление на паркове и зелени площи. При кметовете на райони от СО също се 
забелязват редица откази. Те са свързани с подобни проблеми и най-вече – с контрола 
над строителството и над забраната за нарушаване на обществения ред, основно 
свързано с шум.  

Публикуваните отчети на СО за последните три години показват висок брой 
заявления, които не са получили отговор по ЗДОИ – нито достъп, нито отказ, нито 
препращане или уведомление за липса на информацията. От данните обаче не става 
ясно колко от тях представляват мълчалив отказ или зад липсата на отговор стоят 
други причини. От ПДИ са на мнение, че съществува: „...неясна вътрешна отговорност 
за предоставяне на достъп до информация поради големия брой упълномощени да 
отговарят на заявления лица... и Столичната община редовно отказва 
предоставянето на достъп с аргумент, че исканата информация е служебна и няма 
самостоятелно значение”. 

Столична община със сигурност инвестира усилия и ресурси, за да предоставя 
исканата от гражданите информация по ЗДОИ. Препоръките за подобрение са свързани 
с обратната връзка, разпределението или централизирането на отговорностите и по 
отношение на публикуването на общи и индивидуални административни актове, и на 
декларации за конфликт на интереси. Добър пример в тази насока е организацията на 
информационните потоци на Направление „Архитектура и градоустройство“, която е 
добре да се използва и от другите направления. 

Нужни са и инвестиции в човешкия капитал – отговорните служители трябва да 
демонстрират компетентност и мотивация както за обслужване на гражданите, 
така и за подпомагането им в случаи на нужда при формулирането на заявленията за 
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информация. Това би намалило броя на неразгледани, забавени или пренасочени заявления 
и би повишило удовлетвореността на гражданите. Затова усилията на СО за 
подобряване на достъпа до обществена информация следва да се насочат освен към 
публикуването на достъпна и изчерпателна информация, така и към надграждане на 
уменията и мотивацията на служителите на администрацията. 

 

Изводи:  

Прегледът на различните канали за комуникация СО - граждани показва, че: 

1) Има подробна, но не и изчерпателна информация от страна на СО, която 
гражданите могат да намерят и да ползват. Порталът на Столична 
община има добра структура, която осигурява възможност за откриване 
на необходимите данни, но понякога е необходимо сериозно търсене, за да 
се ориентира гражданинът. 

2) Все още има липса на информация относно: съпътсващи документи, 
свързани с обществени обсъждания, по-подробна информация за 
проведените обществени обсъждания, както и инициативи на 
гражданите по ЗПУГДВМС. Необходима е по-голяма прозрачност на 
процеса, както и документи, които да дадат възможност на гражданите 
да се подготвят предваритвлно.  

3) Секцията „Участвай”, която в най-голяма степен е свързана с 
взаимодействие с гражданите, е необходимо да се допълни/разшири. Да 
се включи информация/линкове към всички програми на СО, да се даде 
възможност за преглед на резултатите от вече проведени анкети, да не 
се изисква регистрация в раздела „анкети за нерегистрирани 
потребители”.  

4) Сайтът на СОС също трябва да се обогати с информация – за работата 
на общинските съветници, за работата на комисиите, за включването 
на граждани и граждански организации в работата на комисиите; да се 
предоставя и обратна връзка по предложения на гражданите. 

5) Възможностите за подаване на сигнали/жалби/заявления за достъп до 
информация са основно през Контактния център. Порталът има 
категории, които дават възможност на гражданите да структурират 
своите заявки. Все още обаче има объркване при подаването на жалби, 
което изисква пренасочване на съответния сигнал.  

6) Не са за подценяване и канали на медиите, както и стандартни 
(старомодни!), но все още добре действащи канали като постери, 
дипляни, срещи. Много е важно, когато се предоставя информация, да се 
оцени и начинът, по който тя да достигне до различните 
заинтересовани страни. Тази оценка определя и канала, който да се 
използва.   

7) Столична община със сигурност инвестира усилия и ресурси, за да 
предоставя исканата от гражданите информация по ЗДОИ. Препоръките 
за подобрение са свързани с обратната връзка, разпределението или 
централизирането на отговорностите и по отношение на 
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публикуването на общи и индивидуални административни актове, и на 
декларации за конфликт на интереси.  

8) Нужни са и инвестиции в човешкия капитал – отговорните служители 
трябва да демонстрират компетентност и мотивация както за 
обслужване на гражданите, така и за подпомагането им в случаи на нужда 
при формулирането на заявлението за информация.  

9) Усилията на СО за подобряване на комуникацията следва да се насочат 
освен към публикуването на достъпна и изчерпателна информация, така 
и към надграждане на уменията и мотивацията на служителите на 
администрацията. 
 

2. Диалог с гражданите 

Втората подтема, която е формулирана в рамките на голямата тема Комуникация с 
гражданите, е свързана с диалога между администрацията и гражданите на София.  Във 
фокуса на анализа е правната среда, или доколко законодателството е благоприятно за 
гражданско участие и дали са създадени всички необходими условия за качествен, 
ефективен и управляем консултативен процес.  

Направен е преглед на законодателната рамка, свързана с обществените консултации 
на територията на Столична община, и са изведени добри практики, 
предизвикателства и препоръки.  

Очертани са и други подходи (извън обществените обсъждания) за включване на 
гражданите в процесите на вземане на решения на ниво община/район/кметство.  

Специален акцент е поставен върху рамката за формиране и учредяване на 
обществени, кметски съвети, както и върху дейността и ефективността на някои 
от обществените съвети, формирани в София.  

● Анализ на законодателството в България и местната нормативна 
уредба 

Правото на гражданите да участват в обсъждането и вземането на решения по 
значими за техния живот въпроси е сред основните демократични права както на 
европейско, така и на национално ниво. Европейската комисия, Венецианската комисия, 
Съветът на Европа, Конгресът на местните и регионалните власти, Европейската 
харта на местното самоуправление регламентират това основополагащо право за 
всички страни членки.  

Национално законодателство, съобразено с изискванията на горепосочените 
институции и документи, и поставящо основата на местните наредби и изисквания:  

В България следните основни закони регламентират ангажимента на местните 
власти за включване на гражданите във вземането на решения:  

 

❖ Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) (Чл.17, 
ал.1):   

„Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 
гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси 
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от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в 
сферата на: 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 
такси, общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места 
в нея; 

3. образованието; 

4. здравеопазването; 

5. културата; 

6. благоустрояването и комуналните дейности; 

7. социалните услуги; 

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; 

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; 

10. развитието на спорта, отдиха и туризма. 

Освен това гражданите имат право „да се изказват, да отправят питания, становища 
и предложения” по всички въпроси, които са в компетентността на кмета и 
общинския съвет (Чл. 28, ал. 3 на ЗМСМА). Това означава, че обществени обсъждания и 
консултации на местно ниво могат да се организират по широк кръг теми и въпроси, в 
зависимост от спецификата на съответната община/райо/ кметство и 
приоритетите на местната общност. 

 

❖ Закон за нормативните актове 
Преди да се пристъпи към подготовката на предстоящо обществено обсъждане, е 
добре да се имат предвид последните изменения на Закона за нормативните актове 
(ЗНА), които са публикувани в Държавен вестник, бр. 34, 2016 г., и влизат в сила от 
04.11.2016 г.  

Измененията регламентират: 

- провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица още в 
процеса на изработване на проекта на нормативен акт (Чл. 26, ал. 2); 

- задължително извършване на предварителна и последваща оценка на 
въздействието на акта и публично обсъждане на оценката (Чл. 18а и 18б); 

- удължаване на срока за предложения и становища по проектите, публикувани за 
обществени консултации, и по оценките на въздействието от 14 на 30 дни. 

Освен ЗМСМА и ЗНА множество други закони също регламентират ангажименти на 
местната власт, свързани с провеждането на обществени обсъждания и консултации 
по определени поводи: Законът за публичните финанси, Законът за общинския дълг, 
Законът за регионалното развитие, Законът за устройство на територията, 
Законът за опазване на околната среда, Законът за защита от шума в околната среда, 
Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, Законът за 
устройството и застрояването на Столична община и др. В доклада е представено 
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резюме на основните изисквания за провеждане на обществени обсъждания, 
регламентирани в три закона, ключови за местното самоуправление и развитие: 

 

❖ Закон за публичните финанси (ЗПФ): 
● Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, 

определен от общинския съвет, и от определените със закон компетентни 
органи (Чл. 47); 

● Общинският съвет приема Наредба за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 
разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите на ЗПФ (Чл. 
82, ал. 1); 

● Кметът на общината разработва бюджетната прогноза на общината на 
базата на приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на 
общината и общински план за развитие, на база предложенията на местната 
общност и др. (Чл. 83, ал. 1); 

● Кметът на общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане 
от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява 
датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства 
за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен 
от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който 
се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета (Чл. 84, 
ал. 2); 

● Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в 
срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет (Чл. 97); 

● Кметът на общината информира периодично местната общност за 
изпълнението на бюджета и сметките за средствата от ЕС по ред, определен 
от общинския съвет (Чл. 137, ал. 6); 

● Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета 
по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане 
от общинския съвет (Чл. 140, ал. 1); 

● Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета 
за изпълнението на общинския бюджет с участието на местната общност, 
като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на 
интернет страницата на общината и в местни средства за масово 
осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от 
общинския съвет (Чл. 140, ал. 6); 

● В допълнителните разпоредби на закона, т. 19, е дадено и определение за 
понятието „местна общност”: „Местна общност“ са гражданите и 
юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или 
ползват услуги на територията на съответната община”. 

 

❖ Закон за регионалното развитие (ЗРР) и Правилник за прилагането му: 
● Стратегическият документ за развитие на общината е Общинският план за 

развитие (ОПР), който се разработва  в съответствие с европейската и 
националната политика за регионално развитие за период от 7 години – на 
основание Чл. 13 от закона; 

● Принципите на партньорството, публичността и прозрачността на всички 
нива при разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР са определени 
като задължителни в ЗРР;   
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● Партньорите и заинтересованите страни трябва да бъдат привлечени за 
участие както в процеса на първоначално разработване на плана, така и по 
време на публичното обсъждане и приемане на завършения ОПР и трите му 
оценки (предварителна, междинна и последваща):  

● Препоръчително е да се организира публично обсъждане и на Годишния доклад за 
изпълнението на ОПР, който кметът на общината представя пред общинския 
съвет до 31 март на всяка следваща година. Макар и препоръчително, подобно 
обсъждане често се организира в общините, като обаче най-често се прави 
формално и в него преимуществено участват служителите в общинските 
администрации.  

 

❖ Закон за устройство на територията (ЗУТ): 
● Проектите за планове за регулация и застрояване на жилищните комплекси 

подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните 
съвети по устройство на територията (Чл. 22, ал. 4); 

● Промяната на предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени 
за озеленени площи, се разрешава след обществено обсъждане и след решение на 
ОбС, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците – (Чл. 62а, 
ал. 3); 

● Проектите за Общи устройствени планове (ОУП) на община, част от община 
или населено място се публикуват на интернет страницата на общината и 
подлежат на обществено обсъждане преди внасянето им в експертните 
съвети по устройство на територията (Чл. 127, ал. 1); 

● Информация за мястото, датата и часа на общественото обсъждане на ОУП се 
публикува в интернет, в един национален всекидневник и в един местен 
вестник, както и на определените за това места в сградата на общината, 
района или кметството, както и на други, предварително оповестени 
общественодостъпни места в съответната територия – предмет на плана 
(Чл. 127, ал. 1); 

● По време на обсъждането на ОУП се води писмен протокол, който се прилага към 
документацията и се предоставя на експертния и на общинския съвет (Чл. 127, 
ал. 1); 

● В градовете с районно деление обществени обсъждания на ОУП се организират 
задължително във всички райони, като се съвместяват и са част от 
процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или 
оценката за съвместимост, които се организират по Закона за опазване на 
околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие (Чл. 127, ал. 1).  

 

Нормативна специфика на Столична община: 

Особеният статут на Столична община е наложил създаването и приемането на специален 
закон – Закон за устройството и застрояването на Столична община (в сила от 28.01.2007 г., 
последни изменения – ноември 2014 г.). По-важните разпоредби, касаещи публичните 
обсъждания, са: 

● Общият устройствен план (ОУП) на Столична община е публичен и се публикува 
на електронната страница на общината заедно със специализираните 
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програми, предложенията за изменения на плана и с друга информация, свързана с 
устройството на територията (Чл. 5, ал. 1 и 2); 

● Измененията на Общия устройствен план се публикуват не по-късно от 7 дни 
от влизането в сила на решенията за одобряването им (Чл. 5, ал. 2); 

● Редът и начинът за провеждане на обществени обсъждания в Столична община, 
за определяне на заинтересованите страни, за оповестяване на общественото 
обсъждане и за определяне на резултатите от него се определят с Наредба на 
Столичния общински съвет (Чл. 5, ал. 4); 

● Министерският съвет приема рамкова програма за прилагане на ОУП на София 
по предложение на Столичния общински съвет, а СОС от своя страна, по 
предложение на кмета на Столична община, приема структурни и 
специализирани програми за прилагането на ОУП (Чл. 14, ал. 1 и 2); 

● Програмите по ал. 1 и 2 на Чл. 14 подлежат на обществено обсъждане преди 
приемането им, а редът за обсъждането е определен в Наредбата на СОС; 

● Проектът за изменение на ОУП на Столична община подлежи на обществено 
обсъждане по реда, определен в Закона за устройство на територията 
(Параграф 7, ал. 3 от Преходните и Заключителните разпоредби). 

 

Към края на 2017 г. в Столична община има две наредби, които регламентират 
провеждане на обществени консултации:  

● Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на 
Столична община, приета на 20.07.2017 от СОС  

● Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта 
на пространственото развитие и устройството на територията на 
Столична община, приета от СОС на 12.10.2017 година 

Първата наредба, която е с по-общ характер, определя условията и реда за иницииране 
и провеждане на обществени консултации при приемане на нормативни актове, 
стратегии, концепции и други актове за развитие и управление на Столична община.  

Една от важните промени спрямо предишната наредба е създаването на единен портал 
за провеждане на обществени консултации, на който се публикуват всички 
съпътстващи документи, включително и постъпилите становища на граждани и 
организации по повод и по време на провеждане на обществени консултации (подобно 
на www.strategy.bg). Разписани са принципите, които ще се следват при организиране на 
консултационни процеси, как се провеждат писмени консултации и обществени 
обсъждания. Предвидено е, че за отделни специфични теми могат да бъдат приети 
допълнителни правила, с различни срокове и процедури.  

Този нормативен акт е нов за българската правна среда, тъй като след приемането на 
промените в Закона за нормативните актове (ЗНА) през 2016 г., с които промени се 
поставиха по-сериозни изисквания към обществените консултации и се въведе 
оценката на въздействието, малко са органите на местно самоуправление, които 
пристъпиха към разписване и приемане на конкретни правила, които да приложат на 
практика, а дори и да разширят „минималните" стандарти на ЗНА.   

Приемането на подобна наредба е добър знак, който трябва да подчертае важността 
на темата „обществени консултации" и необходимостта от ясни, прозрачни и 
демократични правила за тяхното провеждане.  

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на 
пространственото развитие и устройството на територията на Столична община 
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„В процеса на приложение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на 
територията на СО е констатирано, че същата не изчерпва зададения от закона в чл. 
5, ал. 4 от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) 
предмет-ред и начин за провеждане на обществени обсъждания, определяне на 
заинтересованите общности, оповестяване на общественото обсъждане и 
определяне на резултатите от него, а се ограничава само до регламент на 
процедурата за провеждане на обществените обсъждания. Освен това действащата 
наредба не предлага достатъчно ефективни способи за информираност и участие на 
обществеността в областта на пространственото развитие и устройството на 
територията на Столична община.” 

С оглед на горното и след проведена процедура по чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА) с доклад изх. №САГ16-ДР00-726-[12]/28.10.2016 г. е внесен 
проект за решение за приемане на нова Наредба за реда и начина на провеждане на 
обществени обсъждания. Предложението за приемане на изцяло нова наредба се 
основава на принципно различния проект и с по-широк предмет от действащата 
наредба, поради което са налице основанията на чл. 11, ал. 1 от ЗНА за приемане на 
изцяло нов нормативен акт и отмяната на стария. 

След внасянето на проекта за решение постъпват редица становища от 
представители на неправителствени организации, което налага преразглеждане на 
решението и проекта за наредба. Проведени са неколкократни срещи между вносителя 
на проекта с Обществения посредник на територията на Столична община, 
представители на неправителствени и професионални организации, общински 
съветници. 

Целите на новата наредба са очертани в чл. 2 - осигуряване на информираност и 
участие на обществеността при вземане на решения от компетентните общински 
органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията 
на Столична община и осигуряване на възможност компетентните общински органи 
да взимат правилни и законосъобразни решения, съобразени в максимална степен с 
изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от 
обществеността. 

Новата наредба предвижда създаване и поддържане на отворен регистър на 
заинтересовани лица, който ще позволи максимално широко оповестяване, 
предоставяне на информация от страна на администрацията и, от друга страна - 
обратна връзка с мнения и предложения, включване на експерти от различни сектори и 
максимално използване на гражданската енергия в решаване на проблемите на града. 

Досегашният начин на провеждане на обществени обсъждания в работно време 
ограничаваше активното участие на обществеността. Предложеното изискване за 
провеждане на обществените обсъждания в края на работното или в извънработно 
време предполага по-голяма гражданска активност и ефективност на обсъжданията. 

И двете наредби са разработени и одобрени при широк консултативен процес с 
различни заинтересновани страни и след редица обществени дискусии. 

Изводи: 

1) Законодателството, свързано с включването на гражданите, е 
изчерпателно и създава благоприятна среда за гражданско участие. 

2) Наредбите, свързани с обществените обсъждания, съдържат всички 
необходими реквизити, които гарантират качествен консултативен 
процес. 

3) Наличието на двете наредби, както и процесът на обсъждане, 
съпътствал тяхното приемане, е повод за висока оценка на община 
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София на индикатор „Законодателство”, който е част от Индекса за 
гражданско участие. 

4) Макар и провокиращ известно неодобрение, въпросът със 
съществуването на ДВЕ наредби по една тема – общeствени 
обсъждания – по-скоро не трябва да се повдига. Наредбата, свързана с 
устройството на територията касае по-специфична тема и всъщност 
е в синхрон, а не в противоречие с по-общата наредба.  

1) Обществени обсъждания – практики и предизвикателства 

По отношение на провеждането на обществени обсъждания, и в двата доклада на 
Индекс на гражданското участие2 се посочва, че процесът е по-скоро формализиран, 
колкото да отговаря на минималните изисквания на нормативната рамка. Най-често 
това е случаят с обсъждането на общинския бюджет. Сроковете, в които то се 
провежда, не дават възможност предложения на граждани да бъдат взети предвид. 
Материалите, които се предоставят предварително или по време на дискусиите, не са 
в оптимален обем и на разбираем език. Често времето, в което се организират 
обсъжданията, е по-удобно за служителите в администрацията, отколкото на 
гражданите, които не могат да участват в работно време. В тази връзка, приетите 
две нови наредби за реда и начина на провеждане на обществени консултации са много 
добра база за повишаване качеството и ефективността на процеса. Тази възможност 
трябва да се използва за повишаване културата на взаимодействие и създаване на 
конструктивен диалог между гражданите и представителите на администрацията.  

Препоръките в тази част на анализа са насочени към повишаване на знанията и 
уменията на служителите и експертите от Столична община за организирането и 
провеждането на ефективни консултации с гражданите, прилагайки новоприетите 
наредби. По този начин ще се подобри нивото и качеството на гражданското участие 
в обсъждане и приемане на стратегически документи и решения по теми, важни за 
общността. Съществуват и редица добри практики – структурирани формати на 
обществени обсъждания, показали своята резултатност и удовлетворяващи както 
нормативните изисквания, така и очакванията на гражданите и на администрацията 
(обществен форум, конференция на бъдещето, граждански панели, световно кафене и 
др.), които също да се включат в обучителните модули. За постигане на още по-висока 
ефективност, обученията могат да са комбинирани – с участието на общински 
служители/експерти и на активни граждани/организации. Важно е да се обърне 
внимание и на подготовката на материалите – разбираем език, нетехнически 
резюмета и навременно предоставяне. 

Специфични особености на обществените обсъждания в районите и кметствата: 
В районите и в кметствата на СО задължително се провеждат обществени 
обсъждания на проектите на общинския бюджет, общинския план за развитие, общия 
устройствен план, на важни инфраструктурни или инвестиционни проекти, свързани с 
развитието на района/кметството, или на проекти на нормативни актове, които 
пряко ги касаят. Това не изключва и други важни за местните жители въпроси в 
компетентността на общинския съвет и общината – общински услуги, събития, 
граждански инициативи и др. Гражданите показват висока активност в районите и 
особено – в малките населени места, когато на обсъждане се поставят важни за тях 
теми. Добър пример в този аспект са проведените през 2017 година обсъждания в 

                                                                    
2 Форум Гражданско участие, Индекс на гражданското участие 2015 и 2017: http://index.fgu.bg/  
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Бистрица, Герман и Горни Богров с участието на повече от 150 жители на селата (общо 
за трите села), от които произтичат много смислени, основани на общо съгласие 
предложения. 

Гражданите са активни, но поради липса на достатъчно правомощия и финансов ресурс 
на кметствата и на районните администрации тяхното участие рядко може да влияе 
на решенията. Ето защо при организиране на обществено обсъждане на територията 
на района е добре да бъдат поканени представители на ОбС и ОбА, за да се ангажират с 
изпълнение на предложенията и препоръките от обсъждането. Независимо от 
усилията на общинската и районните администрации, често пъти жителите на 
района се чувстват откъснати/отдалечени от общинските решения и политики. 
Недостигът на информация от общинския център често води до недоверие и 
демотивация. Поради това след провеждането на общественото обсъждане следва да 
се предоставя навременна обратна връзка на участниците и жителите на района и 
кметството за крайния резултат от обсъждането (решението на ОбС) и за 
причините и аргументите. 

 

3. Други подходи за взаимодействие и включване на гражданите и НПО 

Като най-голям град в България, в София съществуват най-много активни и опитни 
неправителствени организации. Това обуславя и нуждата от проактивност и 
отвореност от страна на СО, за да отговори на техните очаквания. Местната власт 
постоянно следва да разширява подходите и моделите за взаимодействие с 
гражданите. 

Столична община е сред малкото общини в България, които предоставят средства за 
инициативи на неправителствени организации. Програмите „Европа” и „Култура” са 
абсолютен първенец в страната по размера на ресурса, който разпределят за 
граждански инициативи от бюджета на общината. Програмите представляват 
прозрачен механизъм, чрез който на конкурсен принцип организациите могат да 
получат подкрепа за свои дейности. Приоритетите се определят от СОС и те са в 
областта на културата и изкуствата, гражданското участие и партньорство, 
социално включване и европейски ценности. Основните препоръки в този аспект се 
отнасят до намаляване на административната тежест и изискваните документи при 
кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите. 

По отношение включването на НПО и граждани в общите консултативни процеси, 
подходите за привличане и поканване на участници не следват определена структура, 
а са по-скоро спорадични. Няма практика да има мейлинг лист със заинтересовани 
страни по определени теми, на които да се изпраща информация. Необходима е база 
данни на активни НПО, които се включват в обсъждането на различни теми на 
местното развитие, която да се структурира спрямо темите и типа на комисиите в 
СОС и да им се предостави за ползване (подобна практика съществува в Комисията по 
околна среда на Парламента). Важно е тази база данни да е динамична, за да не се създава 
впечатление за изключване вместо въвличане на заинтересовани страни. 

Наред с изброените подходи от страна на общината, съществуват и добри практики 
на граждански инициативи, довели до ефективни действия от страна на общината: 

Стар Лозенски път: гражданите (предимно млади семейства с деца) правят подписка за 
издигане на «легнал полицай» поради честите злополуки на пътя. След отказ от страна 
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на общината те сами изграждат съоръжението. След време общината осъзнава 
необходимостта и го доизграждат с общински средства. 

Булевард България: вследствие на граждански протест е спряно строителството 
върху зелени площи с промяна на решение на СОС. 

Негован, Владая: след граждански инициативи са продължени линиите на автобусните 
маршрути. 

 

Има обаче и случаи, в които не се обръща внимание на сигналите на граждани. Към 
общинския омбудсман се отправят немалко сигнали, че Комисията към дирекция 
„УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ТРАФИКА“ не взема предвид предложения, свързани с 
поставянето на маркировка, знаци и съоръжения, свързани с безопасността на 
движение. 

Казичене: стартирана е подписка против преминаването на тежкотоварни камиони 
през селото. Комисията не одобрява подобна промяна с аргумента, че пробегът на 
автомобилите ще се удължи с 4 километра. При обсъждането дори не е поканен 
кметът на селото, който да представи и аргументира инициативата и да защити 
позицията на общността. 

 

1) Обществени и кметски съвети 

Oбществените съвети са ефективен модел за взаимодействие между гражданските 
организации/граждани и администрацията, като те обединяват усилията на граждани, 
експерти и институции и привличат всички заинтересовани страни за решаването на 
важен обществен проблем или за стимулиране и подкрепа на приоритетно направление 
от местното развитие. 

Важната роля на обществените съвети за местното развитие е отчетена и в 
Стратегията за децентрализация в РБ и Програмата за нейното изпълнение в периода 
2007 – 2010 г. Основните функции на обществените съвети са 3: 

Консултативни функции - консултират органите на местното самоуправление 
относно потребностите и нагласите на местната общност и правят предложения за 
решаване на съществуващи проблеми или за подобряване на развитието в дадена 
област; 

Контролни - оказват обществен контрол върху изпълнението на взетите от 
местната власт решения и своевременно да сигнализират за констатирани 
отклонения и нарушения;  

Посреднически – за съгласуване на интересите и позициите по важни въпроси и за 
осигуряване на обществена подкрепа за общинските политики и дейности в 
определени области. 

На територията на община София функционират общински (обхващащи територията 
на цялата община) и районни (за територията на отделни райони) обществени съвети. 
Учредявани са и квартални съвети (напр. в жк Дружба и жк Изток), но след 
регистрацията и първоначалния ентусиазъм те не продължават да функционират.  

От гл. т. на институционална рамка, функционират обществени/консултативни 
съвети, които са учредени по инициатива на СОС и с решение на общинския съвет: 
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● Обществени/консултативни съвети към кметовете на някои райони, учредени 
по съвместна инициатива на кмета на района и представители на 
гражданското общество; 

● Обществени съвети, учредени само по инициатива на граждани и НПО или по 
съвместна инициатива между граждани и институции; 

● Обществени съвети, които са регистрирани като юридически лица по ЗЮЛНЦ (в 
район Младост). 

 

Голямата част от съществуващите обществени съвети в България са създадени и 
функционират в отговор на законодателни норми и изисквания. Тематиката/сферата 
на дейност на  тези  обществени съвети е свързана със съответния закон - 
социалното подпомагане, туризма, заетостта, културата, образованието. 

 

2) Добри примери 

Прегледаните по-стари източници (2009 г.) посочват като добър пример районен 
обществен съвет Младост в София. Общественият съвет в район Младост е един от 
малкото обществени съвети, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. 

Основната му цел е да осигури участието на широк кръг представители на 
гражданското общество в обществения и икономическия живот, като утвърждава 
принципите на правовата демократична и социална държава; да спомага за 
ефективното сътрудничество между администрацията, гражданите и гражданските 
организации чрез обмен на информация, участие и партньорство по програми и 
проекти. 

Към настоящия момент обаче сайтът на обществения съвет не е активен. Във 
фейсбук се откриват два обществени съвета Младост, които имат относително 
малък брой поддръжници и най-вече се занимават с текущите въпроси, по които е 
иницииран и референдум в квартала – застрояването.  

 

Обществен съвет към кмета на район Подуяне https://www.facebook.com/OSPoduiane/  

От 2008 г. бщественият съвет работи като консултативен орган към кмета на район 
Подуяне. Той действа за обединяване и координиране възможностите на широк кръг 
организации и институции с цел ефективно решаване проблемите на района. 

Към момента общественият съвет реализира редица инициативи в района и 
предоставя текуща информация на фейсбук страницата си.  

 

Съвет на общността към район Средец http://sredec-sofia.org/bg/post/917/kym-rayon-
bsredetsl-se-syzdava-syvet-na  

Създаден през 2016 г. в район Средец, като проектът е на фондация „Форум“ в 
партньорство с район Средец, сдружение „Фрагмент“, Фондация „Зеленика“, Фондация 
"Група град“ и „Спаси София“.  Финансира се от програма „Европа – 2016 г.“ на Столична 
община. Идеята е общественият съвет да спомогне за изграждането на динамична, 
благоприятна и развиваща се среда в район Средец и повишаване на доверието между 
администрацията и гражданите на района. В тази връзка са интересни резултатите 
от анкетата с гражданите на район Средец, направена в рамките на същия проект. 
Идентифицирани са основните проблеми, с които се сблъскват гражданите, както и 
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тяхната визия за работата на един обществен съвет - http://sredec-
sofia.org/bg/page/903/anketi. Според респондентите най-важната функция на един 
обществен съвет на ниво район е да контролира районната администрация и да 
информира жителите на района за обществени обсъждания.  

Налична е отделна секция на сайта на районна администрация Средец, в която са 
описани дейностите на съвета, с информация за членове и работни групи. Има и 
протоколи от заседанията му, но последният публикуван е от края на 2016 г. Не е ясно 
дали съветът е ограничил дейността си, или просто не публикува протоколи.  

 

Така или иначе, този обществен съвет е даден като много добра практика за 
взаимдействие между администрацията и гражданското общество по време на 
оценката на гражданското участие в община София. Според кмета на районната 
администрация, Мария Ачкова, съветът действа с активно съдействие от страна на 
кмета. „Идеята е да е независим, но явно зависи от активността на кмета. При 
подобни структури е необходимо да има силно лидерство.”  

 

Подобни обществени съвети има в район Витоша и в район Нови Искър – те дават 
възможност на гражданските организации да се включват в развитието на района, но и 
на кметовете - „да усещат пулса, да видят резултат от работата си”. 

 

Има и други, много добри примери за взаимодействие на администрацията с 
гражданското общество – например работната група към Дирекция „Образование”, 
включваща представители на  общината, директори на детските заведения и 2 НПО – 
Сдружение „Настоящи и бъдещи майки” и Асоциация „Родители” – функционира от 
доста година и предложенията минават през обсъждания в тази група. Добре е обаче 
тези работни групи да бъдат отворени за контакт и участие и на други членове. 

 

Може да се обобщи, че обществените съвети са работещ вариант за взаимодействие 
и вземане на решения. Има случаи обаче, в които тези обществени съвети се 
превръщат в казионни структури – особено при твърде силно лидерство от страна 
на кмета. Важно е те да имат лидер, но по-удачната форма е той да е външна страна и 
да поддържа ефективни взаимоотношения с институцията. 

 

Друга важна препоръка, формулирана на фокус-групата за измерване на Индекса на 
гражданското общество, е да се създаде база данни с обществените съвети на 
територията на София (и териториални, и тематични) и тя да се поддържа. В 
момента такава информация може да се намери само с търсачка.  

Добре би било да се насърчи създаването и на кметски съвети - от кметовете на 
кметства и/или от активни жители и НПО на тяхната територия. Това би обогатило 
и структурирало комуникацията на администрацията и гражданите в малките 
населени места на Столична община, които често остават в периферията. 
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4. Сигнали на граждани 

Тази част включва информация за възможностите за подаване на сигнали от страна на 
гражданите и резултатите от тези сигнали.  

 

Основните звена за връзка на гражданите с централната администрация са описани в 
раздел Електронна община и това са: 

● Контактен център - за подаване на сигнали и получаване на информация, 
свързани с дейността на Столична община (СО) 

● Столичен инспекторат - за сигнали, свързани с чистотата, замърсяване от 
строителство, външна реклама, търговия на открито, паркиране, кучета и др. 

● Приемна - за записване за среща с кмета на СО, председателя на Столичния 
общински съвет, заместник-кметовете, секретаря на СО и дирекция "Правно-
нормативно обслужване" 
 

1) Kонтактен център https://call.sofia.bg/  

Контактният център е създаден в края на  2014 г. И макар че е относително нов, той е 
една „динамична система и непрекъснато се развива”, по думите на началник отдела  
Стоян Бамбов. В момента се адаптира така, че да може да се използва с мобилни 
приложения. „Което може би ще доведе до още по-голямо нарастване на броя на 
сигналите, но екипът на центъра е готов да работи с това.”  

В Контактния център могат да се подават сигнали от неспешен характер, писма, 
жалби, заявления за достъп до обществена информация, предложения за развитието на 
общината, сигнали за корупция. Могат да се подават онлайн или по телефон, като 
подадените по телефон се вкарват служебно в системата. Сигналите могат да се 
подават по категории и типове – и така се избягва субективният фактор. В момента 
има твърде много категории, което води до известно объркване сред гражданите 
(респ. грешно зададени сигнали), но подобно на цялата система и те са динамични. Ако 
има необходимост, се добавят нови категории. Всъщност самите граждани правят 
предложения за нови категории.  

Спешните сигнали се пренасочват към тел. 112, като Контактният център насърчава 
самите граждани да се свържат с телефона, тъй като те самите разполагат с повече 
информация, която обикновено операторите на 112 изискват.   

По заявка на Визия за София е получена информация за броя на сигналите, типовете 
сигнали, както и обратната връзка на сигналите. Анализът на информацията показва 
следното: 

За периода 2015 – 2017 г., за който е подадена справката, броят на сигналите се е 
увеличил с 8399 (от 16 052 до 24 451 – и то без да са отчетени последните два месеца 
на 2017 г.) Само за 2016 г. броят на сигналите се увеличава с 6000, след което отново 
следва нарастване, но вече не толкова драматично.  

Общият брой сигнали от създаването на Контактния център е 64 450. 

 

Не може да се засече някаква значима тенденция по месеци – през 2015 г. най-много 
сигнали са подадени през юли, през 2016 – през юни, а 2017 – през август. Очевидно през 
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летните месеца гражданите са по-активни (може би от гл.т. на свободно време, по-
малко работни ангажименти, по-голяма възможност за разходки – така или иначе, това 
е в сферата на хипотезите).  

Може да се обобщи, че има възходяща тенденция в подаването на сигнали, като за 
първите две години нарастването е много голямо. Това може да се дължи както на 
факта, че има подобно място за сигнализиране, така и на гражданската активност, а и 
на работата на служителите на Контактния център, които са задължени да реагират 
на всеки сигнал. И още нещо – платформата става все по-позната и популярна, което 
също е сигнал за активността на гражданите.  

„Има активни граждани, които са конструктивни, но има и такива, които се фиксират 
върху един и същ проблем и подават един и същ сигнал много пъти. А политиката на КЦ 
е да приема всеки сигнал независимо от това колко пъти вече е подаван” (интервю в 
Координационния център). Всъщност проблемът с многократно подаваните сигнали за 
едно и също нещо може да се реши по два начина – като се отговори на сигнала.  

Информация за типовете сигнали е предоставена за периода 2014 – 2017 г., като най-
голямо количество сигнали са подадени в категорията пътна инфраструктура 
(устойчива тенденция – през целия период най-много сигнали са в тази графа; общо 20 
279). Следващата категория с най-много сигнали е улично осветление (7235), а веднага 
след това се нареждат пътна сигнализация (5490) и сметосъбиране и сметоизвозване 
(4900). На последно мясти са сигналите, свързани с чистота – 136 за целия период. 
Може да се направи извод, че гражданите са най-чувствителни по темите, свързани с 
пътищата и автомобилите и уличното осветление (от определена гл.т. – това е 
темата „сигурност”). Що се отнася до чистотата, там сигналите са най-малко, но 
много от проблемите, свързани с чистотата, попадат в категория „сметосъбиране и 
сметоизвозване”, където има голямо количество сигнали. Важно е Контактният 
център да продължи да работи по категориите, които са включени в платформата, 
така че гражданите да се ориентират по-лесно.  

Последната съвкупност от данни, предоставени от Контактния център, са свързани 
с отговорите на сигналите. Информацията е структурирана по категории сигнали и 
обхваща периода 2014 – 2017 г.  

● От общо 64 450 сигнала, получени за периода, 10 379 са получили окончателен 
отговор, 42 705 са със статут „предприети действия”. Т.е. 11 370 (около 18%) 
сигнала остават с неясен статут.  

● Категория „пътна инфраструктура” - общо 20 297 сигнала, 2335 са получили 
окончателен отговор, а 14 497 са с „предприети действия”. 3665 (отново около 
18%) не са получили отговор.  

● Улично осветление – общо 7235 сигнала, 1631 са получили окончателен отговор, 
а по 3061 са предприети действия. Брой сигнали с неясен статут – 2543 (близо 
35%).   

● Изключение прави категория „чистота“, където почти всички сигнали – над 
90% - или са получили окончателен отговор, или по тях са предприети 
действия.  

 

Интервюто с представители на Контактния център даде да се разбере, че СО не може 
да отговори на всички сигнали, защото системата е такава, че на някои се реагира 
моментално, и няма възможност да се следва процедурата, която изисква писмен 
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документ (АКСТЪР), когато има реакция по даден сигнал. При спешни сигнали, на които 
се реагира моментално, няма възможност за движение по процедурата и сигналът 
остава отворен, а всъщност – работата е свършена. Изискването за прикачен файл, 
за да се „затвори” един сигнал, всъщност води да някои смущения в системата, а и в 
статистиката. Визията на Контактния център е да се разработи динамична 
система, в която бюрокрацията и „преминаването през различни нива” е ограничена.  

Освен в Контактния център сигнали, жалби и т.н. могат да се подават и в Столичния 
инспекторат, а дори и в Приемната за граждани. Ясно е казано къде какво се предполага 
да се подава (виж стр. 22), но разграничаването изисква сериозно информиране на 
гражданите. Очакванията, че хората ще се ориентират при няколко възможности за 
подаване на сигнали, не са особено реалистични. Би било добре да се помисли за единна 
структура – информационно звено/координационен център, който да обединява 
възможностите за комуникация на гражданите със СО.  

Според столичния обществен посредник Лилия Христова голяма част от жалбите, 
които се отправят там, са за липса на отговори (най-вече от районните 
администрации) или с голямо забавяне. Част от тези жалби са провокирани и от 
формални или неудовлетворяващи гражданите отговори поради неправилно 
зададен/насочен въпрос или  поради липса на допълнителна информация.  

Например, подава се запитване за асфалтиране на улица в квартал или кметство в 
даден район. Оказва се, че това, което хората често не знаят, е, че тази улица не е в 
регулация и дори за общинските експерти не е ясно кога ще бъде включена. В такива 
случаи се получават формални, неясни отговори, без някакъв срок или точна 
информация. 

Понякога връзката между районната и централната администрация се къса и това 
води до липса на информация и действия. Необходима е работа по отношение на ясно 
разписани правила и отговорности за реакция и обратна връзка между тези нива и към 
гражданите. 

 

2) Платформа за сигнали от граждани...  създадена от гражданите 
ГРАЖДАНИТЕ.БГ 

„Идеята е гражданите, обединени с институциите, но и с медии и бизнес, да решават 
всякакви социални проблеми” 

Създадено през 2015 г. като мобилно приложение за подаване на сигнали, свързани с 
„автомобилите, излезли от употреба”, към момента системата е развита и 
подобрена. Тя дава възможност за подаване на сигнали в няколко различни направление 
(пътно нарушение, неправилно паркиране, изоставено МПС, отпадъци, улично 
осветление и т.н.). Платформата включва и възможност за проследяване на 
ответните действия по сигналите. Създадено от граждани, приложението е 
припознато от общината и СО работи тясно с него.  

„Предимствата са свързани с директната връзка със служителя, който може да реши 
проблема (през платформата), както и да проследи как е реагирано на сигнала” – по 
думите на кмета на София Йорданка Фандъкова. 
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6. Заключение 

Темата Комуникация с гражданите може да се нарече необятна – тя включва както 
предоставяне на ясна, добре структурирана и добре канализирана информация, така и 
отвореност и отзивчивост към въпросите, сигналите на гражданите. Ефективната 
комуникация означава двустранен диалог, включване и взаимодействие с различни 
организации, активно слушане и отговор на въпросите и сигналите на гражданите. Да 
се опише този процес в рамките на тридесет страници е практически невъзможно. 
Със сигурност могат да се приведат още много примери, да се проучат и други 
консултативни съвети, да се направи много по-подробен анализ на сигналите. В 
настоящия документ са намерили място най-важните аспекти по темата и най-чесно 
срещаните препоръки.  

След прегледа на трите основни подтеми по темата Комуникация с гражданите: 

- Информационно обезпечаване 
- Диалог с гражданите 
- Сигнали на гражданите и обратна връзка 

могат да бъдат направени следните изводи и препоръки: 

 

1) Информация 

● Порталът на Столична община е информативен и има добра структура, която 
осигурява възможност за откриване на необходимите данни. Все още има липса 
на информация относно: съпътстващи документи, свързани с обществени 
обсъждания, липсва по-подробна информация за проведените обществени 
обсъждания. Необходима е по-голяма прозрачност на процеса, както и 
документи, които да дадат възможност на гражданите да се подготвят 
предварително.  

● Секцията „Участвай”, която в най-голяма степен е свързана с взаимодействие 
с гражданите, е необходимо да се допълни/разшири. Да се включи 
информация/линкове към всички програми на СО, да се даде възможност за 
преглед на резултатите от вече проведени анкети, да не се изисква 
регистрация в раздела „анкети за нерегистрирани потребители”.  

● Сайтът на СОС също трябва да се обогати с информация – за работата на 
общинските съветници, за работата на комисиите, за включването на 
граждани и граждански организации в работата на комисиите; да се предоставя 
и обратна връзка по предложения на гражданите; 

● Не са за подценяване и канали на медиите, както и стандартни (старомодни!), но 
все още добре действащи канали като постери, дипляни, срещи лице в лице. 
Много е важно, когато се предоставя информация, да се оцени и начинът, по 
който тя да достигне до различните заинтересовани страни. Тази оценка 
определя и канала, който да се използва;   

● Възможностите за подаване на сигнали/жалби/заявления за достъп до 
информация са основно в Контактния център. Порталът има категории, които 
дават възможност на гражданите да структурират своите заявки.  

● Столична община инвестира усилия и ресурси, за да предоставя исканата от 
гражданите информация по ЗДОИ. Препоръките за подобрение са свързани с 
обратната връзка, разпределението или централизирането на 
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отговорностите и по отношение на публикуването на общи и индивидуални 
административни актове, и на декларации за конфликт на интереси.  

● Нужни са и инвестиции в човешкия капитал – отговорните служители трябва 
да демонстрират компетентност и мотивация както за обслужване на 
гражданите, така и за подпомагането им в случаи на нужда при формулирането 
на заявлението за информация.  

● Усилията на СО за подобряване на достъпа до информация следва да се насочат 
освен към публикуването на достъпна и изчерпателна информация, така и към 
надграждане на уменията и мотивацията на служителите на администрацията. 
 

2) Диалог с гражданите – законодателство; обществени обсъждания, 
добри практики за взаимодействие администрация – гражданско общество 

● Законодателството, свързано с включването на гражданите, е изчерпателно и 
създава благоприятна среда за гражданско участие. Наредбите, свързани с 
обществените обсъждания, съдържат всички необходими реквизити, които 
гарантират качествен консултативен процес. Наличието на двете наредби, 
както и процесът на обсъждане, съпътствал тяхното приемане, е повод за 
висока оценка на община София на индикатор „Законодателство”, който е част 
от Индекса за гражданско участие 

● Приетите две нови наредби за реда и начина на провеждане на обществени 
консултации са много добра база за повишаване качеството и ефективността 
на процеса. Тази възможност трябва да се използва за повишаване културата на 
взаимодействие и конструктивен диалог между гражданите и 
представителите на администрацията.  

● Би било полезно да се организарат обучения за прилагане на наредбите, като те 
могат да са комбинирани – с участието на общински служители/експерти и на 
активни граждани/организации.  

● Столична община е сред малкото общини в България, които предоставят 
средства за инициативи на неправителствени организации. Програмите 
„Европа” и „Култура” са абсолютен първенец в страната по размера на ресурса, 
който разпределят за граждански инициативи от бюджета на общината. 
Основните препоръки в този аспект се отнасят до намаляване на 
административната тежест и изискваните документи при кандидатстване, 
изпълнение и отчитане на проектите. 

● Необходима е база данни на активни НПО, които се включват в обсъждането на 
различни теми на местното развитие, която да се структурира спрямо 
темите и типа на комисиите в СОС и да им се предостави за ползване (подобна 
практика съществува в Комисията по околна среда на Парламента). Важно е 
тази база данни да е динамична, за да не се създава впечатление на изключване 
вместо на въвличане на заинтересовани страни. 

● Работещ вариант за взаимодействие между администрация и гражданско 
общество са обществените съвети.  Много важно за тях обаче е да има силно 
лидерство и мотивирани членове. Иначе рискът да се превърнат в казионни 
структури е голям. 

● Друга важна препоръка, формулирана на фокус-групата за измерване на Индекса 
на гражданското общество, е да се направи база данни с обществените съвети 
на територията на София (и териториални, и тематични) и тя да се поддържа. 
В момента такава информация може да се намери само с търсачка.  
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● Нужно е да се насърчи създаването и на кметски съвети – от кметовете на 
кметства и/или от активни жители и НПО на тяхната територия. Това би 
обогатило и структурирало комуникацията на администрацията и гражданите 
в малките населени места на Столична община, които често остават в 
периферията. 

 

3) Сигнали и обратна връзка 

● Сигнали, жалби, заявления за достъп до информация се подават в Контактния 
център, в Столичния инспекторат, а дори и в Приемната за граждани. Ясно е 
казано къде какво се предполага да се подава, но разграничаването изисква 
сериозно информиране на гражданите. Очакванията, че хората ще се 
ориентират при няколко възможности за подаване на сигнали, не са особено 
реалистични. Вариант е да има гражданско образование, както и по-подробна 
информация кое какво значи. Би било добре да се помисли за единна структура – 
информационно звено/координационен център, който да обединява 
възможностите за комуникация на гражданите със СО.  

● Много добра практика е платформата Гражданите.бг, създадена от граждани, 
но припозната от общината. Сигналите са придружени от снимки и освен че 
проблемите се решават, самата платформа има и възпитаващ характер.  

● Понякога връзката между районната и централната администрация се къса и 
това води до липса на информация и действия. Необходими са ясно разписани 
правила и отговорности за реакция и обратна връзка между тези нива и към 
гражданите. 

И накрая едно широко използвано клише, което обаче е реално и важно - гражданското 
участие не е просто инструмент за решаване на конфликти, а единственият 
легитимен начин за вземане на съвместни решения за по-добро управление. Ефективен 
вариант за решаване на социални проблеми е съвместната работа на граждани, 
институции, медии и бизнес. 

7. Необходимост от изследвания 

Необходимо е да се изследват и опишат добри практики във Великобритания (Лондон), 
Белгия и Холандия за включване на гражданите в съставянето на общинските 
бюджети. 

Една от сферите, в които гражданското участие е най-незначително, е 
разпределението на публичните финанси. От друга страна, тъкмо неучастието в тези 
процеси създава най-голямо недоверие у хората и насажда представата за задкулисни 
игри. Включването на софиянци в процесите на съставяне и разпределение на 
общинския бюджет би направило процеса отворен и достъпен, което от своя страна 
ще доведе до повече доверие в институциите.  

Има подобна практика в описаните по-горе страни и е добре да се проучи  как се случва 
това, какъв ефект има и как може да бъде адаптирано за България и по-специално – за 
София.  

Да се направи анкета сред гражданите за тяхната готовност за участие и подходите, 
които ползват/биха ползвали, както и темите, които най-вече ги мотивират за 
участие. 
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Подобно изследване е важно, тъй като ще даде гледната точка на гражданите към 
взаимодействието с общината/района. То ще предостави възможност да се 
набележат основните теми, проблеми, които провокират гражданската активност. 
Това ще бъде от полза за общинската администрация, тъй като при наличие на подобна 
информация някои от проблемите могат да се решават превантивно. Освен това 
мотивите за гражданска активност, които ще бъдат обобщени, ще дадат 
възможност за идентифициране на подходи за гражданско участие, които 
мобилизират позитивната енергия на гражданите. 
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V. ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ 

1. Описание 

Дигиталната трансформация на Столична община играе важна роля при ефективното 
и качествено извършване на услуги от общината към гражданите, както и 
демонстрирането на прозрачност чрез предоставянето на публична информация като 
отворени данни. Информационните технологии и системи са неизменна част от 
нашето всекидневие и създаването на дигитални услуги, които елиминират нуждата 
от използване на хартиен носител, значително биха спомогнали за удобството на 
съвременния потребител. Разгледаните подтеми дават информация за нивото на 
дигитализация на Столична община и дават препоръки за нейното подобрение в 
дългосрочен план. 

1. Анализ на дигиталната инфраструктура 

1) Център за експлоатация на интегрираната ИС на СО 

2) Сървърен ресурс на Столична община 

3) Анализ на хардуерния капацитет и мрежите 

4) Анализ на информационната сигурност 

5) Бюджетен анализ на технологичните решения 

 

2. Анализ на софтуерния ресурс на Столична община 

1) Анализ на процеса на поръчка на софтуер 

2) Вътрешни софтуерни решения и информационни системи 

3) Перспективи за обновяване и подобряване на софтуерните решения в СО 

 

3. Анализ на регистрите и източниците на данни 

1) Анализ на регистрите и базите данни на Столична община 

2) План за отваряне на данни 

 

4. Електронни услуги и платформи на Столична община 

1) Анализ на сайтовете и приложенията, поддържани от Столична община 
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2) Електронни услуги на Столична община 

3) Приоритетни направления за електронизация на допълнителни услуги 

4) Стратегия за оптимизация и улеснено използване (UX) на е-услугите 

 

5. Интегрирани технологични решения по ресори 

1) Състояние на интеграция с централизираните системи на СО с други 
ресори 

 

2. Източници на информация  

1. Нормативни документи  

● Правилник за Автоматизираните иИнформационни сСистеми в Столична 
оОбщина 

● Закон за електронно управление 

● Закон за достъп до обществена информация 

● Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и 
електронните административни услуги на ДАЕУ 

●  Правила за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности на 
ДАЕУ 

 

2. Стратегически документи  

● Стратегия за изграждане на иИнтегрирана иИнформационна сСистема на 
Столична оОбщина (2009-2014 г.) 

● Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното 
управление в Република България за периода 2015–2020 г. 

 

3. Данни 

Бяха поискани следните данни, като някои от тях са налични частично, а други не бяха 
намерени или не съществуват:. 

● Списък със софтуерни системи 

● Планирани софтуерни проекти 

● Списък с всички регистри, поддържани от Софийска община 

● Списък с данни и регистри, предвидени за отворени данни 

● Каталог сайтове на СО 
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● Диаграми за инфраструктурата, базите данни и приложенията на общината по 
администрации и дирекции 

● Доклади, които показват изпълнението на стратегията за ИИССО, етапите, 
които са преминати, какво е доставено чрез стратегията, какво не е било доставено и 
как приоритизацията на дейностите е била направена спрямо обстоястелствата за 
лимитирани средства и финансиране 

● Тригодишни бюджетни рамки за Дирекция „Информационно оОбслужване“, във 
формата, който е предоставен на финансовия отдел. 

● Бюджетна информация 2012-2017 за разходи по софтуерни системи 

● Статистика за посещаемост на портала на София и прилежащите сайтове, 
статистика за употреба по страници 

● Статистика за ползване на е-услуги 

● Одобрение на новия портал на СО 

● Одит на хардуерна наличност 

Информацията и статистиките за системите на СО са предимно подадени от 
Дирекции „Административно обслужване“ и „Информационно обслужване и технологии“ 
към Столична община след проведени интервюта и изискване на документация, като за 
достоверността на информацията се разчита предимно на служителите, изваждали 
справки и предоставяли данни от системите, както и подавайки налична информация. 
При анализите на уебсайтове, както и използването на електронни услуги, 
информацията е събирана на база публични данни, които са налични на сайтовете, на 
които услугите се предлагат, и тяхната достоверност се управлява от Столична 
община. Голяма част от информацията, която се очаква да бъде събирана, не се събира, 
тъй като няма създадени изисквания и процеси за това. 

 

3. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

Представени са някои от параметрите и показателите, които са идентифицирани 
като част от анализите по темата за Дигитална трансформация. 

1) Дигитализация на административни услуги 

Измерване на процента административни услуги, предоставяни на гражданите от 
общината, които са дигитализирани, с лесен достъп от портала за електронни услуги, 
с възможности за електронно плащане. 

 

2) Проникване и удовлетвореност 

Измерване на проникването на употребата на дигитални услуги и сайтове на 
общината като статистика за потреблението. Измерване и на удовлетвореността 
от употребата на дигитални услуги и сайтове. В оптималния случай сайтовете дават 
пълна информация, предлагат възможност за нотификация, дават достъп до всички 
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налични услуги. Измерване на ползваемостта на дигитален достъп до информация и 
услуги спрямо останалите (гише, телефон) 

 

3) Структурна оптимизация 

Съгласуване и координация от едно звено (CIO) на всички софтуерни проекти. 
Измерване на степен на съгласуваност, процес и степен на покритие на каталог на 
информация за софтуерни проекти, процеси и достъп до данни на общината от такова 
звено. 

 

4) Процесна оптимизация 

Измерване на наличието на формализирани изисквания за обща визия, потребителско 
изживяване, сигурност, архитектура, достъп до данни, програмен интерфейс за 
всички софтуерни проекти и продукти, интегрирани в работата на общината и 
разработвани по нейна поръчка. Наличие на процеси по въвеждане, извеждане на 
служители, бекъп, рискови ситуации за данни. 

 

5) Данни 

Процентно покритие на регистри, поддържани от администрацията, които са 
машинно четими, достъпни през API с нива на достъп както между звена на 
администрацията, така и от граждани. Наличие на изисквания за формат на данните и 
процес на събиране. Наличие на описателни документи за регистрите като 
спецификация по механизма на националната регистърна система Regix. 

 

6) Автоматизация 

Степен на извършен анализ и имплементация на дигитална автоматизация на всички 
административни процеси и дейности. Интеграция на софтуерни решения по всички 
ресори и степен на проникване и прилагане на нови технологии в администрацията. 

 

2. Анализ 

Множество инициативи и проекти през последните 7 години са положили основите за 
подобряване на качеството на дигиталните услуги и среда на Столична община (СО), 
включващи изграждането на собствен сървърен ресурс в централната сграда на 
общината, създаването на Контактен център за граждани, обновяване на визията на 
Портала на София, както и интеграции между съществуващи системи. Като част от 
анализите по темата Дигитална трансформация бяха идентифицирани множество 
възможности за подобрение на съществуващите услуги, като за основен фокус се 
смята изготвянето на стратегия за дигитална трансформация, която да включва 
бъдещи цели и стъпки за подобряване на електронните услуги, съществуващи 
системи, IT инфраструктурата на СО, както и интеграцията й с отделни структури и 
ресори. Един от главните проблеми, свързани с дигитализацията на София, се изразява 
в нуждата от създаване на независимо общинско дружество или звено, което да 
съставя, контролира и имплементира несъществуващата в момента стратегия за 



 

101 

 

дигитализация. Необходимите дейности на това независимо звено не се отнасят само 
до бъдещи технологии и проекти, които са нужни на общината, за да подобри нивото 
на услугите си, а също и до дефинирането и изграждането на изисквания, политики и 
процеси, които са свързани с качеството и контрола на вътрешните IT процеси и 
системи. 
Някои от предложенията, които са заложени в този доклад, са именно свързани с това, 
че в момента няма структура в общината, която да отговаря за създаването, 
контрола, имплементирането и подобрението на процеси, свързани с информационни 
системи. Често срещана практика в добрите примери от чужбина е създаването на 
централно звено (Chief Information Office), което да отговаря за дигитализацията на 
общината. Такава функция вече съществува на държавно ниво и е необходима на 
общинско. В момента тези функции донякъде не се изпълняват или се изпълняват 
частично от оперативните Дирекции „Информационно обслужване и технологии“ и 
„Административно обслужване“ или донякъде от други ресори, като Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (НАГ) и „Централна градска мобилност“ (ЦГМ),  
които предимно имат поддържащи и обслужващи функции и сами по себе си съставят 
един изцяло децентрализиран модел на функциониране на информационните системи в 
общината.  

Не съществуват формални политики, изисквания и процеси за управление на IT 
услугите, включващи поръчката за нов или надграждане на съществуващ софтуер, 
управлението на IT инциденти, промени, мониторинг на системите, информационна 
сигурност на системите и техните потребители (включително и контрол на 
достъпа). 

Нивото на дигитализация на е-услуги в София трябва да бъде значително подобрено, 
тъй като в момента е почти до голяма степен изпълнено ниво 2 от съществуващи 4 за 
електронизация по схемата на „Стратегия за развитие на електронното управление в 
Република България за периода 2015–2020 г.“. Досега не е възлаган основен фокус върху 
подобрението на съществуващите IT системи и конкретно информационната 
сигурност на системите и IT инфраструктурата. Съществуващата IT дирекция, 
която отговаря за IT инфраструктура на централните сгради на общината е само една 
и предимно зависи от бюджетите на други дирекции и администрации, които възлагат 
фокус, изразяващ се в други направления. 

 

1) Анализ на дигиталната инфраструктура 

(1) Център за експлоатация на интегрираната информационна 
система на СО 

Основата на подобренията, направени през последните 5 години, е Стратегията за 
интегрирана информационна система на СО (ИИССО) за периода 2009-2014 година. 
Трябва да се отбележи, че стратегията е била разработена от външна фирма, а именно 
АКСИОР ООД, които се явяват системен интегратор по изграждане и внедряване на 
информационни технологии на СО. Някои основни реализирани дейности от 
стратегията, които бяха идентифицирани при срещи с дирекциите на общината, 
както и като част от направените анализи, са: 

● Създаването на сървърен център в сградата на общината и подобряване на 
информационната инфраструктурна свързаност на системите (както е 
описано в анализа за сървърния ресурс на СО) 
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● Създаването на Контактния център и неговите поддържащи информационни 
системи за подаване и координация на сигнали от гражданите 

● Интеграция на деловодната система с множество системи (както е обяснено в 
анализа за софтуерния ресурс на СО) 

● Създаването на Портал на София, който да обобщава информация за 
структурата на общината и предоставяните от нея услуги 

● Предоставяне на набор от електронни услуги към гражданите 
Повече информация от резултатите за интеграцията на централизираната 
информационна система на СО е налична в доклада посредством анализите за 
софтуерния ресурс. Степента на приключване на стратегията за ИИСО не е формално 
документирана, за да даде представа за приоритизацията, свързана с разработката на 
нови системи и подобряването на стари такива, включващи и информационната 
инфраструктура. При липсата на тази документация не може да се направи оценка, 
която да даде информация дали необходимите изисквания и условия за изграждане на 
ИССО са били спазени и изпълнени. Също така е трудно да се идентифицира до каква 
степен стратегията е била изпълнена и дали ключови елементи от нея липсват. Това, 
което беше комуникирано, е, че стратегията със сигурност не е завършена напълно 
поради липса на средства, затова се е наложила приоритизация на някои от насоките в 
нея и в резултат на това са създадени или подобрени някои от съществуващите днес 
системи. Някои от изискванията, които бяха идентифицирани като неизпълнени или 
частично изпълнени: 

● Несъздадени пакети от стандарти, свързани с информационните системи и 
ИИССО (стр. 40 и 41 от Стратегията за ИИССО) 

● Не е създадена и имплементирана политика за информационна сигурност 
(повече информация в анализа на информационната сигурност). Няма 
формализирани процеси за управление на инциденти, свързани с 
информационната сигурност 

● Неизпълнено изграждане на координационен и на експертен съвет, които да 
управляват проекти, свързани с информационните системи 

● Неизпълнено изграждане на център за възстановяване след инциденти и 
бедствия (IT Disaster Recovery Center), както и процедури и политики, свързани с 
този процес (стр. 43 от Стратегията за ИИССО) 

● Частично изграждане на мрежова свързаност между всички сгради на общината 
Бъдеща стратегия за дигитализиране на СО и подобряване на електронните услуги не 
е изготвена и не бяха идентифицирани планове за изготвяне на такава. Единственото 
място, от което може да се почерпи информация за бъдещи инициативи и проекти, са 
бюджетните прогнози за следващите три години, което неформално обхваща частта 
за развитие и предимно се фокусира върху подръжката на вече съществуващите 
системи. Бъдещият фокус на общината, свързан с дигитализирането на 
информацията, както и развитието на информационните системи са пряко свързани с 
основните нужди на други дирекции в общината, тъй като бюджетът на Дирекция ИОТ 
е пряко зависим от тях. 

Препоръки за ИССО: 

Препоръка 1: Да бъде направен Gap анализ между Стратегията за ИИСО и това, което е 
реализирано, и да се документират резултатите от вече интегрираните системи 
спрямо изискванията за интеграция. 
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Препоръка 2: Формално налагане на отговорност за създаване, обновяване и изпълнение 
на стратегия за дигитализация на СО, която да включва развитието на вече 
съществуващите системи, както и плановете за електронно развитие и сигурност 
на информационните системи. 

 

(2) Сървърен ресурс на Столична община 
Не е изградена пълна централизация на информационните системи (ИС) на Столична 
община (СО), както и на техните съответни сървърни ресурси. Като част от 
срещите с Дирекция ИОТ на СО, отговаряща за IT инфраструктурата на общината, 
бяхме уведомени за осъществяването на множество подобрения, свързани със 
Стратегията за интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО). 
Главна част заема изграждането на сървърно помещение в централната сграда на СО с 
цел да обслужва всички системи и приложения на общината. Това е постигнато до 
голяма степен, като хардуерното съоръжение хоства основните софтуерни 
приложения и техните бази от данни на СО. Дирекция ИОТ отговаря за поддръжката на 
сървърното помещение и извършване на редовни бекъп процеси и процедури към друга 
сграда на общината, които да гарантират успешно възстановяване на информацията 
в случай на повреда. Не е формално документирано и описано цялостното приключване 
на съставения сървърен ресурс и изградената мрежа, освен чрез предоставена 
сървърна диаграма, която дава възможност да се проследи само хардуерната 
свързаност, но не и логическата. Не е формално описано кои приложения и системи се 
намират на всеки от виртуалните сървъри, въпреки това продукционната среда се 
намира физически в точно определена клетка. Документиране на решението за това 
центърът да се изгради в сградата на СО, а не върху вече съществуваща и 
сертифицирана по стандарти IT инфраструктура на външни доставчици, предлагащи 
тази услуга, не беше представено. В случая, като част от нашето изследване, не бихме 
могли да направим качествена оценка за нивото на изпълнение на заданието, освен 
базирайки се на посещението ни в сървърното помещение и проведени интервюта с 
Дирекция ИОТ, както и чрез предоставена диаграма на физическата свързаност. 

В сървърното помещение се намират 5 сървърни клетки, където са разделени в 
отделни клетки продукционната среда, комуникацията с районните администрации и 
обслужващите устройства като защитни стени, DNS и други устройства за услуги. 
Има инсталация за видеонаблюдение, картов достъп, система за потушаване на пожар 
чрез газ, уреди за регулиране на температурата, както и свързаност с резервен UPS. 
Захранването на помещението се извършва чрез два независими източника, като 
отделно е наличен генератор, осигуряващ 24-часова работа на 100% натоварване в 
случай на нужда. Окабеляването поддържа връзки за оптика и интернет свързаност. Не 
се извършва периодичен одит на IT ифраструктурата и съответните системи, който 
да обхваща компоненти, свързани с логическата и физическата им свързаност, 
информационна сигурност, гъвкавост и наличие (resilience). Планира се създаването на 
Disaster Recovery център, но това е проект, който се отлага с всяка година поради 
липсата на средства. 

Към централния сървърен ресурс не са включени и няма видимост над някои от 
системите на други дирекции, като „Архитектура и градоустройство“ (които 
разчитат на външен  хостинг), и ресори като „Център за градска мобилност“ (ЦГМ). 
Тяхната информационна инфраструктура не е свързана с тази на общината и няма 
автоматизиран обмен на информация между системите. 
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Препоръка 1: Анализ и прилагане на комуникация между отделните сървърни среди, като 
централната сграда на СО с други дирекции и ресори, с цел достъп до и събиране на 
данни на едно място, които да се използват при изработването на регистри, както и 
при вече съществуващите системи. 

Референция към препоръките, свързани с Анализ на процеса за поръчка на софтуер, 
Анализ на хардуерния капацитет и мрежите и Анализ на информационната сигурносот. 

 

(3) Анализ на хардуерния капацитет и мрежите  
 

Хардуерни и мрежови устройства на СО 

Централизираният хардуерен капацитет на общината се обслужва от над 16 
физически блейд устройства и около 150 мрежови устройства, в които влизат 
маршрутизатори, суичове и защитни стени, приложени в различни сгради на 
общината, включващи и IT инфраструктурата, отговаряща за връзка с районните 
администрации. Като част от проекта за изграждане на ИИССО за единна 
комуникационна среда е  създадено сървърно помещение в сградата на СО, което по 
информация от общината отговаря на всички изисквания, въпреки че не се правят 
регулярни независими проверки на IT системите от независими органи. Проектът е 
осъществен през 2011 година, като към него влиза и създаването на единна 
комуникационна среда между сгради на общината, чрез MAN свързаност, осигуряваща 
IPsec мрежова свързаност между сградите, в които са разположени администрации и 
дирекции. Миграцията към тази мрежова свързаност все още се осъществява на 
места, но е изпълнена по-голямата част от нея. Бе подадена информация за 800 
съществуващи работни станции, обслужващи около 12 сгради на централната 
общинска администрация и средно по около 50 компютъра, обслужващи всяка от 
районните администрации и използващи някои от централизираните услуги. 
Поддръжката на районните администрации се осъществява от външна фирма или 
служител в съответната администрация. Идентифицирана беше система за 
управление на хардуерните устройства, но в момента тя дава информация само и 
единствено за работните станции, без да покрива сървърен хардуер, мрежови 
устройства и т.н. Тази система няма свързаност с финансовата счетоводна система, 
за да може да се води и поддържа регистър за съществуващ хардуер в общината. 

Беше предоставена хардуерна диаграма на физическата свързаност в сървърното 
помещение, която показва наличността на SQL клъстъри, SAN устройства, 34 оптични 
и множество интернет връзки между сървърите. Диаграмата индикира, че в 
продукционната среда има около 170 виртуални машини, като са оказани параметри за 
капацитет на паметта, съхранението и процесорно използване, които изглеждат 
достатъчни, за да удовлетворят моментните нужди на общината. Изградена е и 
хардуерна топология на връзката между общината с районните администрации и 
централната сграда на общината и такава диаграма също бе представена. 

Съставянето на логическата архитектура между свързаността на устройствата, 
както и тяхната комуникация и изолация от други публични или частни мрежи не е 
съставена. Това включва и комуникацията към районните администрации. 
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Бекъп на системите на СО 

Проведените срещи с Дирекция ИОТ, както и диаграмата на сървърното помещение 
дават информация за изградените системи, които трябва да осъществяват 
правилното, успешно и временно изпълнение на бекъп. Основният бекъп ресурс се 
намира в близка сграда на общината, като данните се предават чрез оптична 
свързаност между устройствата. Вързката с районните администрации също се 
осъществява по оптичен път, като се използват два независими външни доставчика. 
Виваком е основният използван доставчик, а Мтел е вторичният доставчик, който 
служи за продължаване на функциониращата връзка в случай на повреда. Има планове за 
изграждане на вътрешна връзка от общината към районните администрации, която да 
бъде частна, и е заложено проучване през 2018, което да направи оценка за 
необходимите ресурси, които ще е необходимо общината да отдели за това. На този 
етап няма изградена формална стратегия, която да опише условията и изискванията 
за изграждането на тази свързаност. Описаните бекъп процедури обхващат само 
системите, поддържани от Дирекция ИОТ. Отново, независима оценка на бекъп 
процедурите и изградената IT инфраструктура не е правена от периода на изграждане 
на централизирания сървърен ресурс на СО. 

 

Мониторинг на IT инфраструктурата и комуникационните връзки между системите на 
СО 

Един от съществените методи за предоставяне на качествени услуги е мониторинг 
на основните системи, които поддържат както вътрешната, така и външната 
комуникация на общината с гражданите и други институции. Мониторингът 
предоставя информация за достъпността на системите, както и тяхното поведение 
и наличност. Няма създадени процедури, както и зададени конкретни параметри и 
изисквания за ефективността на системите и в какви случаи трябва да се 
предприемат определени мерки. В момента се разчита предимно на сигнали от 
служители и граждани, които работят с тези системи. Те трябва да уведомят IT 
екипите на общината за съществуващи проблеми при комуникацията със и между 
съществуващи системи. Като част от проведените срещи бе дискутирано, че 
съществува мониторинг на някои от компонентите на IT инфраструктурата и 
предимно мрежовите устройства (MAN свързаността), които са поддържани от 
външен доставчик (Телелинк), като общината изцяло разчита на него. Системата за 
мониторинг на комуникационната среда обхваща всички мрежови устройства, като 
предоставя подробни данни за състоянието на всяко едно устройство. СО има достъп 
до системата на доставчика. Съществува процес за ескалация на проблемите с 
доставчика, като проблем трябва да бъде разрешен до 2 часа след неговото 
комуникиране. Някои от другите системи в общината предоставят възможност за 
мониторинг в случай на необходимост и уведомяват при възникнал проблем. Не беше 
възможно да се извадят статистики, които да дадат информация за наличността на 
IT инфраструктурата за период от време, както и няма изисквания за такива 
статистики от дирекции в общината. 

 

Управление на IT инциденти и промени в системите на СО 

Няма формализирани процеси за управление на инциденти и промени, свързани с IT 
инфраструктурата на СО. Не съществува система за управление на IT услугите, тъй 
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като екипите в общината са отговорни само за поддръжката и доброто опериране на 
тези системи и не съществува общинска дирекция, която да отговаря за 
дефинирането и прилагането на IT процеси и контроли. Няма регистър, в който да се 
записват и проследяват IT инциденти и промени в системите на СО. Документация и 
проследяване на промени, както ифраструктурни, така и софтуерни, извършващи се 
върху продукционните системи, не е налична и в повечето случаи промените могат 
единствено да бъдат свързани със задания към външни доставчици и разработчици на 
услуги. 

 

IT процеси при наемане и напускане на служители в СО 

При постъпване или напускане на служители Дирекция ИОТ разчита на Дирекция 
„Човешки ресурси“ за информация, свързана с постъпващите или напускащи лица.  

При постъпване служител получава работна станция, която се записва в системата 
за управление на хардуера заедно с параметрите на хардуерното устройство и човека, 
на когото е дадено то. Попълва се и протокол, който се подписва и запазва на хартиен 
носител. Беше споменато, че инвентаризация на тези протоколи се прави на годишна 
база. Достъп на служителя се изисква спрямо неговата функция, но не беше локиран 
портал за централизирано изискване на достъп в общината (като част от система за 
управление на ИТ услуги), и поради това в повечето случаи достъп се изисква по имейл.  

При напускане съществува изискване за съответния служител да премине през 
различни дирекции (включително и Дирекция ИОТ) с обходен лист, който да бъде 
подписан от съответния ръководител на отдел. Като част от този доклад не беше 
възможно да се направи анализ за временното спиране на достъпа на служители, но 
беше дискутирано, че има случаи, в които IT екипите научават късно за напускането на 
служител, понякога след като служителят вече не работи в компанията, и има нужда в 
подобрение на процеса, тъй като в момента Дирекция „Човешки ресурси“ не информира 
Дирекция ИОТ за напускащи служители и се разчита на служител, преминаващ с обходен 
лист, както и знанието на отделни служители, че някой е напуснал.  

 

(4) Препоръки свързани с хардуерния капацитет, мрежите и IT 
процесите на СО 

Препоръка 1: Необходимост от изграждане на независима функция в общината, която 
да отговаря за налагането и интегрирането на IT процеси и информационна сигурност. 
Тази функция може да бъде създадена както като частно общинско предприятие, така 
и като отделна структура, която да отговаря за дигитализацията на услугите в СО. 
Тази структура на СО трябва да бъде основен ръководен орган в интеграцията на 
препоръките, които са част от този доклад.  

Препоръка 2: Необходимост от независима външна оценка и анализ на състоянието на 
IT инфраструктурата и системите на СО и тяхната информационна сигурност, която 
да включва изграждането на сървърния ресурс, логическата мрежова свързаност и 
изолираност, бекъп процесите и тяхното изпълнение, имплементация и контрол на 
съществуващите системи, както и процеси за управление на IT услугите в общината.  

Препоръка 3: Създаване на стратегия за подобрения на IT процесите и услугите в СО на 
базата на внедряване на задължителни изисквания и добри практики като част от 
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независимата оценка на съществуващата IT инфраструктура и системи. Това би било 
част от дигиталната стратегия за СО, която в момента не съществува. 

Препоръка 4: Инвентаризация на всички съществуващи хардуерни устройства, 
въвеждането и поддържането им в централизиран регистър, който по възможност да 
бъде интегриран с финансово-счетоводната система на СО.  

Препоръка 5: Документация на диаграми, свързани с логическата свързаност на 
системите, използвани в СО, които да включват както интегрираност между 
системите, така и мрежовата свързаност и изолация. 

 

Препоръка 6: Създаване на процедури и методи за мониториране на IT системите, 
както и създаване на роля като част от Дирекция ИОТ, която да отговаря за 
всекидневното мониториране на системите на СО.  

Препоръка 7: Изграждане на система за управление на IT услугите, която да бъде 
неизменна част от процесите за управление на IT процесите, като например тези, 
свързани с IT инциденти, промени, достъп до системи и други.  

Препоръка 8: Формализиране и вграждане на процеси за управление на IT инциденти и 
промени свързани с IT инфраструктурата и системите на СО. 

Препоръка 9: Временно нотифициране на IT служители, от „Човешки ресурси“, за 
напускащи служители. Регулярни проверки на достъпа (като добра практика поне 1-2 
пъти в годината) от независим отдел, отговарящ за дигитализацията на общината. 

 

(5) Анализ на информационната сигурност 
Към този момент не съществува структура в СО, която формално да отговаря за 
информационната сигурност на системите, както и дефинирането на стратегия, 
формализирането и имплементирането на политики, процеси и контроли в тази 
област. След дискусии с представители на общината и анализи на IT 
инфраструктурата и информационните системи на СО беше идентифицирана 
необходимост за значително подобрение в областта поради множество примери, 
които показват недостатъчно високо ниво на информационна сигурност и култура. 
Досега не е правен независим анализ, свързан с информационната сигурност, който да 
даде ясна оценка за състоянието на IT инфраструктурата и системите на СО. Като 
част от този анализ са обозначени някои от добрите практики, които бяха 
идентифицирани и са описани отдолу. Останалата част от анализа е изразен директно 
в препоръките за подобрение. 

● Сайтовете на СО са предимно достъпни чрез криптирана връзка и 
автентикацията на потребители се осигурява чрез сигурен метод (SSL) 

● Създаването на уебакаунти в различните публични части на порталите, които 
изискват достъп до лична информация, следват добри практики, като 
активация за услуги е възможна само чрез верифициране на идентичност чрез 
електронен подпис или на място в общината 

● Съществува схема за резервираност на сървърния ресурс, който да може да 
балансира трафика, който се изпраща към отделните системи 
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● По информация от общината съществуват усторйства, които играят ролята 
на защитни стени, макар че не са създадени за това  

● Изглежда да има разграничение между мрежите на общината и обществено 
достъпните мрежи (това трябва да бъде потвърдено чрез независима оценка) 

● Използва се софтуер против вируси за работните станции (до каква степен е 
ефективен трябва да бъде потвърдено като част от независима оценка) 

● Някои от порталите изискват допълнително тоукън устройство за достъп 
● Съществува VPN свързаност, която дава достъп до системите на служители 

извън офиса (ефективността трябва да се определи като част от независима 
оценка) 

      

Трябва да се вземе предвид, че общината все още не може да получи средства, за да 
подобри нивото си на защита на информационна сигурност, тъй като устройства 
като DDOS, email защита и съвременни защитни стени не са централен фокус на 
ръководството, макар и да е крайно належащо да бъдат закупени.  

 

(6) Препоръки за информационната сигурност на СО 
Референция към Препоръка 1 и Препоръка 2 от анализа на хардуерния капацитет и 
мрежите на СО 

Препоръка 1: Създаване на политики и процедури за информационна сигурност, които да 
изискват имплементация на контроли за информационна сигурност във вече 
съществуващи IT и други процеси на общината.  

Препоръка 2: Идентифициране и прилагане на правила за по-добри пароли на някои от 
дирекциите в СО, които боравят с чувствителна информация 

Препоръка 3: Бюджетиране и закупуване на по-съвременни устройства за подобряване 
на информационната сигурност на инфраструктурно ниво 

Препоръка 4: Предприемане на анализ за изолиране на вътрешните системи и мрежи от 
външните (пример Контактния център, чиято част за служители на общината е 
свободно достъпна от интернет) 

Препоръка 5: Регулярно сканиране на мрежите и приложенията на СО, свързано с 
информационна сигурност (vulnerability scanning & penetration testing) 

Препоръка 6: Криптиране на всички преносими работни станции (лаптопи) в СО  

Препоръка 7: Предприемане на сертификация по ISO27001 на по-късен етап 

 

(7) Бюджетен анализ на технологичните решения  
Няма изисквания за добро проследяване на бюджетите, свързани с технологични 
решения. Анализът е направен на базата на бюджетните рамки, които бяха споделени 
от общината за последните години, които помагат за идентифициране на желани 
области, но не гарантират задължителното изпълнение на заложените проекти. От 
друга страна, бюджетът на Дирекция ИОТ е пряко зависим от други дирекции. Беше 
идентифицирана нужда за създаване на централизиран бюджет за ИТ решения в 
общината, който да може да бъде управляван и да се проследяват технологичните 
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практики, които се изпълняват.  В момента тази проследимост би била изключително 
трудна във времето.  

Бюджетните рамки на Дирекция ИОТ за периода 2014 до 2016 г. бяха комуникирани в 
рамките на около ~15 M капиталови и текущи ~8 М разходи, които са обосновани чрез 
поддръжка на съществуващата инфраструктура, както и различните проекти и 
инициативи по интегрирането на единна информационна система на СО. Не 
съществува обаче единно проследяване на бюджетите, които са изразходвани за 
софтуер и информационни системи, поради децентрализацията в общината. Както бе 
упоменато в предишни анализи, стратегията и контролът за тези бюджети са 
зависими от множество дирекции и ресори и не съществува централно звено, което да 
установи, обобщи и контролира нуждите, свързани с дигитална трансформация на 
ниво община. 

(8) Препоръки за бюджетен анализ на технологичните решения 
Рефериране към препоръки за създаване на централизирано звено (CIO), което да 
дефинира стратегия за дигитална трансформация на общината, да прилага изисквания 
и правила, да дефинира, следи и контролира развитието на стратегията. 

 

2) Анализ на софтуерния ресурс на Столична община 

(1) Анализ на процеса за поръчка на софтуер 
Процесът в момента е неформален и децентрализиран и няма създадено задължително 
съгласуване към Дирекции АО и ИОТ. Съгласуването е пожелателно и самоинициативно 
и зависи от съответната дирекция, имаща нужда от информационно решение. 
Формална документация и процедури, свързани с процесите за поръчка на софтуер от 
дирекции и приоритизацията на такива поръчки не е описана. Създаден е „Правилник за 
автоматизираните информационни системи (АИС) в Столична община“, дефиниращ 
основни очаквания при изпълнение на задания, свързани с АИС, но той не предоставя 
нужните детайли и критерии по процеса, през който трябва да се преминава. 
Правилникът за АИС предвижда съществуването на Експертен съвет, както и 
постоянно действащ Координационен съвет, които като функции не са добре 
формализирани и уточнени, за да извършват дейности по контрол на проекти, 
свързани с информационни системи. Нашето разбиране е, че тези функции не 
съществуват постоянно, въпреки че се налагат като задължителна част от 
правилника. Приоритизацията на софтуерните решения и системи зависи предимно 
от бюджетите на отделните дирекции и администрации, тъй като няма фиксиран и 
централизиран бюджет, който се залага за Дирекция ИОТ, и техният бюджет се 
формира от отпуснатите бюджетни дейности на различните администрации. 

Бяха обсъдени очакванията и разбиранията за процеса с Дирекции АО и ИОТ. Изисквания 
за нов софтуер обикновено се случват, когато някоя от общинските дирекции има 
нужда от решение, свързано с тяхната работа, или е нужна оптимизация. Изискването 
трябва да бъде формално мотивирано с техническо задание или предложение за 
софтуер, защитено пред съответните органи и одобрено, преди да започне процес по 
работа на разработване на проект и въвеждането на обществени поръчки. 
Очакването е всички запитвания и задания, свързани със софтуер, да преминават през 
Дирекция ИОТ, която трябва да одобри създаването на такъв проект на базата на 
критерии, като например дали такава система вече съществува. Беше отбелязано, че 



 

110 

 

няма видимост над проекти, които се управляват от Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (НАГ), които функционират самостоятелно. 

Друг източник на проекти са приетите предложения от Столичния общински съвет 
(СОС), които преминават през процес, който се мониторира задължително, тъй като е 
необходимо да се предоставя редовен прогрес по приетите от СОС предложения. 
Предложенията се мониторират от Дирекция „Координация и контрол“, като се 
правят задължителни отчети на всеки три месеца. 

Като част от процеса доразработки, свързани с инициативи или държавни изисквания, 
които задължават промяна или подобрение на съществуващи системи, не се смятат 
за проекти, тъй като няма дефинирани рамки за това. Също така няма поставени 
задължения формално да се документират доклади, свързани с приключването на 
софтуерни проекти и разработки. Като част от този анализ бяха изискани доклади за 
вече разработени системи, включително и доклад, който да предостави информация 
докъде е завършена Стратегията за интегрирана информационна система на 
Столична община (ИИССО) за периода 2009-2014“. Доклади не бяха налични.  

Пример, който обсъдихме като част от срещите ни със СО, бе създаването на портал 
за обществени консултации, който не е заведен като проект, а доразработка на вече 
съществуващия Портал на София. Разработката се налага спрямо излязла наредба, по 
която общината трябва да отговаря. По този начин разработки и създаването на 
функционалности в съществуващи системи преминава на базата на излезли заповеди, 
наредби или административни актове, вместо като част от проекти или програми. 

Съществуващият процес не може да гарантира качеството и ефективността на 
преминалите проекти, тъй като няма дефинирани правила за съставяне на софтуерни 
програми и проекти и не е задължително мерките за контрол и отчет да бъдат 
формализирани. Едно от условията за сигурност на системите би било всяка нова 
система, която се разработва, да преминава през проверки за сигурност (сканиране на 
продуктите за уязвимости), на които трябва да отговаря, но за съжаление това не е 
практика. За момента не съществува независима функция в общината, която да 
отговаря за интегрирането на процеси и да контролира проекти свързани с 
информационните системи и технологии на по-високо ниво, както и независимо да 
определи фокуса за дигитализация на общината чрез анализ на съществуващите 
информационни решения, работейки тясно с дирекции като ИОТ и АО. 

 

(2) Препоръки, свързани с процеса за поръчка на софтуер на СО 
Препоръка 1: Създаване на независима функция или предприятие, което независимо да 
отговаря за управление и контрол на проекти, свързани с инфорамационните системи. 
Създаването на общинско предприятие, което да отговаря за развитието на 
дигиталнатите системи и трансформация на общината, би могло да подобри 
значително нивото на съществуващите системи, като даде възможност за 
привличане на експерти и IT специалисти в различни области. 

Препоръка 2: Формализиране на централизиран процес за поръчка на софтуер, който да 
гарантира качеството и ефективността на проектите на СО. Процесът трябва да 
дефинира ясни и стриктни критерии (включително такива за информационна 
сигурност) и отговорности, свързани с поръчката и изпълнението на проекти, 
включително органи за контрол и координация. 
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Препоръка 3: Създаване на централен регистър за проекти, включващ проекти 
ръководени от общината, но и такива, в които СО участва. Като минимум регистърът 
трябва да предоставя информация за проекта, отговорни лица, финансов ресурс, 
прогрес и резултати. 

Препоръка 4: Създаване на контролни органи, които да имат поглед при управлението 
на проекти и програми ръководени от общината. 

Препоръка 5: Задължения към всяка дирекция, ръководеща софтуерни проекти, да дава 
отчетност на регулярна база към съответните контролни органи и при приключване 
на проекта (независимо дали напълно, частично завършен или замразен) да създаде 
финален доклад, който да дава ясна информация за това, което е приключено, и това, 
което не е.  

Препоръка 6: Съставяне на годишен бюджет, свързан с разработването, поддръжката, 
подобряването и съставянето на нови информационни системи, който да не зависи 
пряко от останалите дирекции. 

 

(3) Вътрешни софтуерни решения и информационни системи 
Изследването на софтуерните решения и информационни системи (ИС) на СО е 
съставено на базата на информация, предоставена от Дирекция „Информационно 
обслужване и технологии“ (накратко Дирекция ИОТ) и Дирекция „Административно 
обслужване“ (накратко Дирекция АО). Тъй като не същестува единен регистър за 
всички системи и софтуерни решения, списъкът е съставен от тези дирекции, имайки 
се предвид, че те трябва да имат видимост над повечето софтуерни решения, както и 
да отговарят за тяхната подръжка и системна интеграция. Беше предоставена 
информация от Дирекция ИОТ за 18 основни вътрешни системи, с които СО извършва 
своята работа, като някои от тях се поддържат и използват само от определени 
дирекции, а други имат интегрирани модули, които са подобни като софтуер, но са с 
различна реализация. Пълнотата на този списък не може да бъде гарантирана, но той 
дава представа за най-важните системи на общината. Възможно е да има софтуерни 
решения и системи, за които дирекцията не е информирана поради нецентрализирания 
модел на поръчка и поддръжка на системи в общината. Базирайки се на донякъде 
завършената Стратегия за изграждане на интегрирана информационна система на 
Столична община (ИИССО), са създадени и интегрирани помежду си някои от основните 
модули и  системи, обслужващи гражданите и работата на различните дирекции и 
администрации на СО, като Деловодната система, Контактния център, Портала за 
електронни услуги на СО и различни видове регистри. Поради важността на 
функционалностите и интеграцията на тези системи, някои от тях са разгледани 
като част от демо, предоставено от Дирекция ИОТ. Интеграцията между 
съществуващите системи е изградена на софтуерно (application) ниво, което е често 
срещана практика при разработката на софтуер в последните години. Комуникацията 
не се извършва през базите данни, които в случая са затворени и достъп до 
информацията директно в базата имат предимно фирмите, разработвали 
продуктите. Структурата и поддръжката на базите от данни не се осъществява от 
СО и Дирекция ИОТ разчита на външните разработващи фирми за поддръжката и 
доброто опериране на базите данни. Макар и затворени, базите данни се хостват в 
сървърното помещение на СО и информацията до тях е налична само при разрешен 
достъп от общината. Прегледът на системите е лимитиран до ниво на 
потребителски интерфейс, тъй като поради разработката на системите от външни 



 

112 

 

фирми общината няма познания за базите данни и back-end интерфейсите, които се 
използват.  

Не всички софтуерни решения, използвани за работа от различни дирекции в общината 
са интегрирани. Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) лично 
поддържат голяма част от системите си, като макар и понякога еднакви като модули 
(например Акстър Офис), и те не са свързани с централната деловодна система на 
общината. Системите на СО също не са интегрирани и с решения към други ресори, 
като например „Център за градска мобилност“( ЦГМ).  

Беше показано, че за някои от системите съществуват диаграми за интеграция и 
свързаност, но документите бяха по-скоро администраторските инструкции за 
поддържане на системата. Не успяхме да определим до каква степен са документирани 
връзките между системите, както и функционалностите на разработените системи. 
Това е от изключителна важност, в случай че се наложи смяна на външната 
разработваща фирма. 

Едно от основните притеснения, които бяха идентифицирани по време на анализа, е, че 
на изградените системи, част от ИССО, не са правени вътрешни и външни оценки за 
информационна сигурност, които да имат за цел да идентифицират възможни 
уязвимости, водещи до пробив в тези системи. В комбинация със слабите пароли и 
понякога изолация на системите от публичното пространство, това може да изложи 
на риск лични и други конфиденциални данни, които общината съхранява. 

 

Деловодна административна информационна система Акстър офис 

Това е основната система, използвана в СО, която се определя като ядро за информация 
поради интеграцията й с други деловодни системи, като тези на районните 
администрации, Столичен инспекторат, ОП „Туризъм“ и ОП „Столично предприятие за 
третиране на отпадъците“. Макар и всеки един от изброените ресори да има 
собствена инсталация, е създаден интерфейс за обмяна на данни чрез модула Акстър 
комуникатор. Единствено Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) има 
отделна инсталация на системата поради специфични настройки и характеристики на 
документите, като информация между двете системи не се обменя автоматично. 

 

Пример, показващ документи, автоматично заведени от интегрирана връзка с районни 
администрации и Столичен инспекторат 

 
Системни характеристики на административната информационна система: 

● Системата работи само във вътрешната мрежа на общината и е достъпна с 
потребителско име и парола, която се създава от Дирекция ИОТ 
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● Има възможност за настройка на комплексни пароли, но в момента тя не е 
активирана. Създават се стандартни пароли, които се комуникират към 
потребителите при тяхното започване на работа. Паролата в системата няма 
срок, в който трябва да се смени, и няма изисквания за промяна на определен 
период 

● Възможно е да се делегира достъп за задачите на един потребител към друг, 
който да извършва действия от тяхно име. В този сучай обаче в системата се 
виждат действията, които са направени от делегирания потребител 

● Бяха показани документи, изпратени по електронен път от други деловодни 
системи (както е показано на примера отгоре) 

● Системата дава възможност да се извадят справки под формата на MS Excel, 
MS Word и csv формати във всеки момент 
 

 

Пример, показващ възможността да се правят извадки на документи в различен 
формат 

 

● Съществуват логове на ниво потребителски интерфейс, които показват 
изпълнени от потребителя стъпки 

● Достъпът до системата се управлява на база индивидуален потребител и 
виртуални групи, към които потребителят бива добавен 

● Има възможност да се изважда информация за потребители и техния статус 
от потребителския интерфейс на системата 

● Общината няма права до базата данни и познания, за да покаже какви логове 
съществуват в back-end частта на системата 
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Функционални характеристики на административната информационна система: 
● Системата автоматично показва списък от документи, насочени към 

служителя, който влиза в нея, и е интегрирана възможност да се визуализират 
както всички, така и само чакащи документи. Има функционалност за сортиране 
и филтриране на доументи спрямо таблица от налични документи.  

 

 

Пример, показващ списък с документи на потребител 

 

● За всеки доукмент се вижда допълнителна информация, като освен 
регистрационен номер и чужд номер от друга система и дата и час на 
регистрация 

● Съществува автоматично създаден срок за приключване на документ, който по 
подразбиране е 30 дни. Този срок може да се променя от потребителя, като има 
възможност за задаване на коментар за промяна на срока, макар и това да зависи 
изцяло от потребителя. Цветът на иконката от лявата страна на показания 
пример отгоре индикира дали крайният срок на документа наближава. Трябва да 
се има предвид, че срокът може лесно да се променя от потребителя и 
индикацията за срок на документа не се определя по първозададената дата на 
документа 

● Системата дава възможност да се прикачват и запазват документи от 
различен формат (pdf, xls, word, csv и т.н.) 

●  Дава се възможност да се прави връзка с други преписки и документи, както 
може да се види в примера отгоре, е създадена специална секция за свързани 
документи 

● Дава се възможност за търсене на документи, до които потребителят има 
достъп, на базата на разнообразни критерии 

 

Тъй като системата е разработена от външна фирма, администрацията на 
системата, за която Дирекция ИОТ отговаря, е предимно свързана с управление на 
достъпа на потребителите до системата. Всяка промяна в интерфейсите, полетата 
и функционалностите на системата трябва да бъде допълнително заявена и 
заплатена на фирмата разработчик. Не се поддържа регистър от информация, който 
да документира и проследи всяка заявка за подобрение или промяна. По непотвърдени 
данни разработки се правят не повече от няколко пъти в годината. 
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Вътрешен портал на общината  
Вътрешният портал е изграден като част от основния Портал на София и 
представлява версия на портала, която е достъпна само за служители на общината. 
Интернет страницата на общината съдържа информация, която трябва да е налична 
за всички служители. Това са предимно правилници и инструкции, телефонен указател и 
информация за някои от дирекциите и техните служители. Колаборативното 
пространство, с което управлява информацията на вътрешния портал, се поддържа 
от Дирекция ИОТ. Достъпът до портала е възможен само през вътрешната мрежа на 
общината и чрез интегриран модул за управление на достъпа, който се използва и при 
публично достъпната част на портала. И тук не се изисква силна парола, както и няма 
информационни политики за нейната периодична смяна. За администраторския 
достъп, даващ пълен контрол върху промяна на информация на портала, се изисква 
допълнително тоукън устройство, което потребителят трябва да притежава, 
заедно с обозначените права, което е добра практика. Информация за Back-end 
системите, които задвижват портала, не беше представена, тъй като те се 
управляват от фирмата разработчик и общината няма познания за тях. Както и при 
деловодната система на общината, вътрешният портал и неговата разработка 
зависят от външна фирма. 

 

 

Снимка, показваща централната интернет страница на СО 

 

Решение за споделяне на информация в общината 
Въведена е в експлоатация система Novell, позволяваща да се споделя информация 
между служителите на дирекции в общината. Интеграцията на продукта за споделяне 
на файлове е само на ниво централна администрация и не обхваща районните 
администрации и НАГ. Като част от представеното демо на системи успяхме да 
видим, че има структура за споделяне на информацията и според правата, поддържани 
от Дирекция ИОТ, служителите могат да достъпват различни пространства за 
споделяне на информация. Различни дирекции имат възможност да споделят важна за 
тях информация, която е видима по зададени параметри. За вход в системата се 
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изисква потребителско име и парола, като няма изисквания за силна парола и за този 
продукт. 

 

Контактен център (КЦ) 
Системата на контактния център е създадена като част от Стратегията за ИИСО и 
служи за регистриране на сигнали от граждани, които да бъдат приоритизирани и 
разрешени от общината. Интеграция на системата е изградена на базата на 
автоматизирани уебуслуги и в случай, че сигнал се приеме, му се задава уникален номер 
в деловодната административна система Акстър офис. Така се проследяват 
сигналите като част от интегрираната система на СО и се пренасочват към 
съответните дирекции или администрации. 

КЦ няма публична и вътрешна част и входът за потребители, които са служители на 
общината, е достъпен през интернет. Това означава, че няма ограничение в мрежите, 
от които Контактният център може да се достъпи, и няма изградена разделеност. В 
този модул на ИССО също няма изисквания за силна парола. Тези слабости повишават 
рисковете информация, която трябва да е достъпна само за служители на общината, 
да бъде достъпена публично.  

 

(4) Препоръки за вътрешни софтуерни решения и информационни 
системи 

Препоръка 1: Проучване, което да премине през всички дирекции на общината и да се 
създаде регистър с всички информационни системи, използвани от общината, 
установявайки къде и как се поддържат тези системи 

Рефериране към препоръки свързани с информационна сигурност и анализа за 
дигиталната инфраструктура. 

 

3) Перспективи за обновяване и подобряване на софтуерните решения в СО 

Има заложени подобрения в съществуващите софтуерни решения на СО, но в момента 
за това може да се съди само от подадените бюджетни рамки на някои дирекции в 
общината. Съществуват множество подобрения, които са извършени последните 
години, както и има планирани такива, но няма пълнота и видимост на централно ниво 
за всички тези проекти и инициативи. Както беше вече казано в други части от 
доклада, не съществува централизирано звено, което да отговаря и да задава и 
управлява проекти, свързани с IT инфраструктурата и системите, както и 
зависимостта за подобряването на софтуерните решения зависи от бюджетите на 
различни дирекции в общината.  

Рефериране към препоръките на анализите, свързани с дигиталната инфраструктура. 

 

3. Анализ на регистрите и източниците на данни 

1) Анализ на регистрите и базите данни на Столична община 

Бяха анализирани обявените на сайта на СО регистри, които са 14 на брой (снимка 
отдолу), както и начинът, по който те биват предоставяни до крайния потребител. 
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Само 8 от тези регистри са достъпни в табличен вид, като само 5 от тези 8 са 
достъпни в PDF формат. Няма възможност за сваляне на регистри от сайта под 
формат за отворени данни (като например xls, txt, xml).  От обявените регистри беше 
намерена информация само за 2 в портала за отворени данни, като информацията за 
тези два регистъра е достъпна в csv формат.  

 

 

Снимка, показваща 14-те регистъра, достъпни от сайта на СО 

 

Бяха идентифицирани и 14 регистъра, които се поддържат на сайта на Направление 
„Архитектура и градоустройство“, като от тях 11 са достъпни в табличен вид, но не е 
възможно да бъдат свалени от сайта под формат за отворени данни. След преглед в 
сайта за отворени данни бяха намерени и 2 регистъра, които се предоставят, 
поддържат от РЗИ (Регионална здравна инспекция), предоставяни във формат за 
отворени данни. 

Няма централизираност на регистрите и базите от данни, които се използват в 
общината и поддържат от различни дирекции, направления и ресори. Информацията 
невинаги се представя във вид, който да отговаря на изискванията за отворени данни. 
Отговорността за поддръжка на регистрите попада при екипите, поддържащи тези 
регистри, като не съществува звено в общината, което да събира и обобщава 
наличната информация за регистрите и да ги представя в машинно четим вид, 
отговарящ на изискванията за отворени данни. 

 

2) План за отваряне на данни 

Като част от изследването бяха идентифицирани планове за отваряне на данни в 
някои от структурите на СО. Няма обаче конкретен план и не съществува процес как 
трябва да се случва отварянето на данни. Начинът в момента е изцяло зависим от 
отделните дирекции на СО, които сами идентифицират данни, които трябва да бъдат 
отворени и публично достъпни. Като част от срещите с представители на СО се 
наблюдава съдействие при идентифицирането на данни, които трябва да бъдат 
отворени. 
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Отдолу може да се види списък с някои данни, които се планира да бъдат отворени. 
Този списък не е достатъчен и съществува необходимост от дефинирането на 
отговорности и процеси, свързани с отворени данни. 

 

● Рекламни елементи на територията на СО 
● Столична програма „Култура“ 
● Календар на културните събития на СО 
● Обекти общинска собственост, на които са съставени технически паспорти 
● Проекти финансирани по оперативни и национални програми, по общностни 

програми на Европейския съюз и други инициативи на ЕС 
● Публичен регистър на издадените решения за таксиметров превоз на пътници 
● Количеството предадени за оползотворяване отпадъци 
● Количеството разделно събирани отпадъци 
● Количеството събрани битови отпадъци 
● Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на СО 

 

(1) Препоръки за регистрите и базите данни на Столична община и 
планове за отваряне на данни 

Препоръка 1: Създаване на отговорност и процес в общината във връзка с 
идентифициране, координация и публикуване на отворени данни, които се поддържат 
от общината. 

Препоръка 2: Идентифициране на регистрите, поддържани от всички дирекции в СО, и 
централизиране на информацията, която да бъде достъпна от едно място (например 
на сайта на СО). 

Препоръка 3: Предаване на информацията от всички регистри във формат, който 
отговаря на изискванията за отворени данни да бъдат машинно четими и 
предоставяни през API. 

 

4. Електронни услуги и платформи на Столична община 

Разгледани са основните сайтове и платформи, които предоставят на гражданите 
информация за услуги, предоставяни от общината. Направен е анализ на 
потребителския интерфейс, както и оценка на нивото на електронизация на услугите. 
На базата на анализа са зададени препоръки за подобрение. 

 

1) Анализ на сайтовете и приложенията, поддържани от Столична община 

 

(1) Електронен портал на Столична община 
Главният сайт на Столична община свързва различни източници на информация като 
портал за услуги, публични регистри, новини, контакти и др. Той се поддържа 
централно от Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ и Дирекция 
„Административно обслужване“ и е обновен през първата половина на 2017г. Порталът 
на София съдържа необходима информация, която показва неговата цел към 
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аудиторията. Като част от обсъжданията с експерти и НПО по темата Дигитална 
инфраструктура, в една от дискутираните теми бе засегнат начинът, по който 
информацията е представена в портала. В бъдещ план би бил нужен фокус към начина, 
по който е структурирана информацията, тъй като има много линкове към различни 
подстраници, включително и на такива, които не се поддържат от общината. 
Невинаги е възможно да се намери бързо и ефективно информацията, която човек 
търси, но е важно да се отбележи, че има голям напредък спрямо предишната версия на 
портала. Създаването на процес за анализ и подобрение на начина, по който се 
предоставя информацията на сайта, би била добра практика, като това може да се 
осъществи чрез събиране на ключови думи от търсачката на сайта, както и 
посещенията на страниците, свързани с това от какво се интересуват 
потребителите на сайта. Навигационното меню е лесно за предоставяне данни за 
контакт с общината и като цяло сайтът дава обяснения за предлаганите услуги. 
Визията на електронния портал много се доближава до тази на сайта на Лондон 
(сравнение е представено като снимка отдолу). Все още няма пусната версия в 
употреба на английски език, но такава пише, че се разработва. Това е важна стъпка в 
развитието на портала и в момента се явява основна разлика с портали на други 
столици в Европа, като Виена, Прага, Берлин и т.н., както при някои от тях има превод и 
на други езици, като френски, италиански и руски. 

 

 

 

Изглежда, че сайтовете се поддържат навременно, като има създадени линкове както 
вътрешно, между страници на портала, така и към други сайтове. Интеграцията с 
външни сайтове обаче невинаги е успешна, тъй като понякога внедрени сайтове не 
позволяват наличност на функционалности, които работят, когато външните 
сайтове се достъпват директно. Пример за тази функционалност е интеграцията със 
сайта на Дирекция „Архитектура и градоустройство“. Влизането в тяхната система 
не е възможно през интеграцията с портала. При опит за „Вход в системата“ се 
появява празен прозорец (изложен пример отдолу). Когато сайтът се достъпи 
директно, този проблем не съществува. Има и други примери, като интеграция с 
портала за електронните услуги на НАП, където не може да се достъпи лихвеният 
калкулатор. 
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Пример, показващ внедрен уебсайт на Дирекция“ Архитектура и градоустройство“ 

 

 

Пример, показващ празна страница след опит за вход в системата 

 

В края на заглавната страница на Портала на София има линкове, които са към различни 
по формат документи и връзки с други страници. В случая тяхната подредба не дава 
възможност на крайния потребител да определи кои от тези линкове са към 
документи и кои са връзки към други интернет страници.  

 

Пример, показващ подредбата на връзки към документи и страници 

 

Базови правила за граматика, произношение, композиция и шрифт се използват в 
основните сайтове на портала. При връзки с други сайтове, платформи, приложения 
или регистри, често се използват множество шрифтове с различна големина и методи 
на визуализация на данните. Причината е, че повечето от тези електронни източници 
на информация са разработвани през годините като част от различни проекти и не на 
последно място, от отделни дирекции, администрации, общински предприятия и др. 
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Има възможност за изваждане на статистики от системите, които показват 
посещаемостта на страниците, но няма изградени процеси, свързани с анализи за 
посещаемостта на сайтовете, поддържани от СО. Няма тенденция, която да събира 
информация за поведението на крайния потребител, като проследява интересите, 
търсенето и използването на портала на регулярна база.  

Като част от анализа на сайта не бяха намерени функционалности, които да 
приканват потребителите да дават информация за това дали лесно са намерили това, 
което търсят. Беше открита анкета за новата визия на сайта, която е отворена за 
нерегистрирани потребители. От анкетата може да се види, че 71% от 
потребителите харесват новия портал, 60% от тях смятат навигацията на портала 
за удобна, а 55% винаги или почти винаги намират информацията, от която имат 
нужда. Около 22% процента почти не намират или не намират това, което търсят 
(вижте прилежащите графики). Като цяло се очертава положителна тенденция за 
портала, тъй като предишният сайт, който все още е наличен онлайн, не е толкова 
съвременен и потребителски насочен, но е нужен повече фокус върху подобряване на 
потребителския опит със сайта, имайки структура, която да е лесно проследима от 
крайния потребител при търсенето на определена информация. 

 

 

   Графика за визия на портала           Графика за навигация в портала 

 

 

Графика за намиране на информация в портала 
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(2) Основни сайтове и приложения като част от Електронния портал 
на София 

Порталът за услуги, предлагани от общината, включва списък от интегрирани 
решения и системи. Някои от тях се поддържат централизирано от общината, като 
Контактния център, Административния пътеводител, Електронни разплащания и 
Прием в детски заведения, а за някои, като Информация за устройство на 
територията, отговарят други дирекции, в случая „Архитектура и градоустройство. 
За портала за електронни услуги към граждани и фирми общината се явява само 
ползвател на вече разработената система. Разгледани са някои от главните сайтове и 
приложения от портала за услуги на общината, като ще се премине през техния процес 
за регистрация и използване.  

 

Визуализация на част от електронните услуги на СО 

За да бъдат използвани някои от услугите на портала, е необходима регистрация. 
Връзката при създаване на нов потребител и смяна на парола е криптирана (https). 
Единственото изискване към паролата за портала е тя да бъде поне 6 символа, което 
не е добра практика за информационна сигурност. След създаване на потребител или 
смяна на парола порталът изисква рестартиране на браузъра, което не е срещана 
практика за онлайн портали и приложения, тъй като представлява неудобство за 
потребителите, особено ако те вече са отворили друга информация в своя браузър. 

 

 

 

При регистрация потребителят получава имейл на електронната си поща. Когато се 
инициира смяна на парола, отново се изпраща имейл на потребителя, съдържащ линк, 
който позволява смяна, в рамките на няколко часа. Когато паролата е сменена, се 
изпраща пореден имейл за потвърждение, както и инструкции към потребителя да се 
обърне към Контактния център на СО, в случай че смяната на паролата не е извършена 
от потребителя. Това е добра практика, но би могло да се подобри услугата, ако в 
изпращаните имейли се постави линк с директна връзка към Контактния център. 
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След рестартиране на браузъра потребителят трябва отново да влезе в сайта, но се 
забелязва, че на главната страница има само бутон за регистрация, но не и за вход. Не 
беше намерена референция за вход към портала, а само инструкции за регистрация. 
Трябва да се инициира функционалност на портала, която да изисква вход за 
регистрирани потребители – например при услуги като електронните разплащания, 
които заедно с анкетите за регистрирани потребители бяха единствените намерени 
места, към които се изисква регистрацията към портала. За да бъдат използвани 
електронните разплащания, се изисква потребителят да бъде верифициран, като 
директно посети общината, което е добра практика. 

Контактният център е едно от приложенията, създадено като част от 
Стратегията за интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО). 
Връзката при създаване на потребители и смяна на парола е криптирана (https). 
Системата е достъпна срещу отделна регистрация на потребителя, като отново 
няма допълнителни изисквания за по-силна парола или смяна на определено време, както 
и в портала на общината. 

 

 

Заглавна страница за Вход на потребители към Контактния център (КЦ) 

 

При регистрация се получава имейл за потвърждение от друг системен потребител, 
който автоматично потвърждава успешната регистрация на потребителя.  
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Примерен имейл за успешна регистрация в КЦ 

 

След успешно влизане платформата дава визуализация на вече отворени сигнали от 
други граждани чрез интерактивна карта. Има възможност за проследяване на сигнали, 
при наличен номер на сигнал, и лесно може да се открие желан регион. 

 

Пример, показващ интерактивна карта на КЦ 

 

В детайли може да се види статусът на определен сигнал, кога и за колко време той е 
бил разрешен. Възможно е да се прилагат файлове като снимков материал и коментари. 
Трябва да се отбележи, че информация за името на подателя е скрита, което до някаква 
степен гарантира анонимност, макар че потребител може да се регистрира под 
всякакво име. 
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Пример, показващ информация за сигнал от КЦ 

 

На сайта има секция за често задавани въпроси, но изглежда, че тя все още не е 
разработена напълно, тъй като има само един въпрос. Начинът на провеждане на 
комуникация с граждани като част от този портал, както и валидността на 
представената информация са разгледани в повече детайли в темата Комуникация с 
гражданите.  

 

 

Пример, показващ често задавани въпроси към КЦ 

 

Регистрирането на сигнал се въвежда чрез навигация с интерактивната карта и се 
дава възможност да се посочи точното място, където да се обозначи сигналът. За 
регистрацията на сигнали не се изисква регистрация в портала. 
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Пример, показващ избрано местоположение от интерактивната карта на КЦ 

 

Дава се възможност да се създаде връзка с вече създадени сигнали, най-близки до 
избраното местоположение, да се опише проблемът в детайли и да се прикачат 
файлове като pdf или снимки. Не е възможно да се качват видеофайлове. 

 

 

Пример, показващ най-близки сигнали 

 

 

Секцията с Контакти на сайта не дава директна информация за телефонната 
централа (пример отдолу). Изисква се потребителят да премине през една от двете 
връзки, като едната от тях води до картата с районни администрации, а другата - до 
централата на общината. За връзка с Контактния център може да се види телефон 
само на заглавната страница. 
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Пример, показващ връзки с контакти на КЦ 

 

Разработената платформа за Контактния център е добро начало, което дава 
възможност на гражданите да подават сигнали към Столична община. Нужно е сайтът 
да се развива с времето, за да може да предоставя повече информация за видове 
сигнали по категории, както и да позволява на потребителя да изважда статистики за 
определени сигнали, свързани например със заинтересовани райони, което в момента 
не е заложено като функционалност. Би било хубаво да се предоставят повече 
тематични статистики за разрешените сигнали, а не само техният брой за изминал 
интервал от време. Вградени връзки в сайта към други услуги на общината за момента 
не се забелязват, а е възможно да се създават връзки с други методи, които биха дали 
възможност на гражданите да комуникират с общината по-ефективно, като това 
включва даването на обратна връзка за разрешени вече сигнали. 

Порталът за електронни услуги за граждани и фирми е разработен като част от 
европейски проект и общината се явява само ползвател на вече създадената 
платформа, за която бе упоменато, че съдържа множество дефекти, правещи 
поддръжката от общината трудна. Предлага се възможност за изискване и/или 
предоставяне на около 100 услуги, като по данни от портала 44 от тях могат да бъдат 
предоставени по електронен път, т.е. изискани и предоставени (предимно по имейл). 
Платформата е все още в процес на развитие, разработка и допълване на информация. 

Порталът за електронни услуги изисква различна регистрация от тази за Портала на 
София и Контактния център. Има изисквания за потребителското име, което може да 
бъде написано само на латиница, като тук вече има заложена и определена сложност на 
паролата. Функционалността за комплексна парола залага определени изисквания, 
които може да бъдат неочаквани за потребителя, тъй като се изискват определени 
латински символи. Например парола като 3O6BfvA+9kvcJQDw5;cU, която съдържа голяма 
буква, малка буква, цифра и специален символ, няма да бъде приета. Това е, защото не 
всички специални символи са зададени от системата, а само някои, и то точно 
изписаните в примера отдолу. Когато паролата се замени с такава, която отговаря на 
оказаните символи (например 3O6BfvA+9kvcJQDw5@cU), системата я приема. 
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Пример за изисквания на парола в електронния портал 

 

Получава се имейл за потвърждаване на регистриран потребител, като се изпраща 
подател на имейла различен от тези на Портала на София и Контактния център. 

 

 

Примерен имейл за успешна регистрация в портала за електронни услуги 

 

В портала може да се влезе и чрез електронен подпис. В примера отдолу се показва 
влизането с електронен подпис, което изисква инсталирането на определен 
сертификат. За потребител, който няма добра представа от информационни 
системи, самата инсталация на сертификата и синхронизирането му с портала не би 
била лесна работа дори и с подадените инструкции. 

 



 

129 

 

 

Пример, показващ опит за влизане с електронен подпис 

 

Направен бе тест за инсталиране на електронен подпис и изискване на информация по 
електронен път. Беше избрана услуга, която е показана като безплатна на портала. 
Услугата беше заявена успешно, като се получава имейл за потвърждение, както и се 
отбелязва статус в системата, видим за потребителя. След няколко дни беше 
предоставен официален отговор за услугата, като потребителят бива уведомен по 
имейл. В имейла се дава информация за линк, през който може да се достъпи 
документът. След отваряне на документа се вижда отказ за предоставяне на 
услугата, тъй като не е заплатена такса.  

 

Заключения от направения тест: 

● Първоначалното инсталиране на електронен подпис в системата не е 
удобно за потребителя 

● Информацията в системата невинаги е обновена да дава информация за 
заплатени услуги, тъй като от услуги, обявени за безплатни, се изисква 
такса 

● Автоматичният отговор за документ не предоставя информация за 
отказ в самия имейл, а отказът се предоставя като сканиран документ 
чрез линк за достъп 

● Системата позволява заявления за услуги без вече платена такса 
 

 

Пример, показващ срокове и такси за избраната услуга 

 



 

130 

 

Бяха предоставени статистики за използването на електронните услуги през 
последните години. Най-използваната е-услуга, изглежда, че е „Удостоверение за 
наличие или липса на задължения по ЗМДТ“, която е изисквана 326 пъти от януари до 
края на октомври 2017 г., следвана от „Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и 
деца“ (56 пъти), „Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 
строителство“ (43 пъти) и „Удостоверение за семейно положение“ (25 пъти). Общият 
брой е-услуги за периода януари – октомври 2017 г. е 523, което показва, че 
използването на е-услугите е значително малко, което може да се отдаде както на 
трудността на използване на съществуващия портал, така и на липсата на реклама на 
услугите към гражданите.  

 

(3) Оценка на Портала на София и предлаганите от него услуги 
Оценката е извършена спрямо дефинициите за ниво на електронизация на услугите в 
„Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за 
периода 2015 – 2020 г.“. Тя обхваща предимно съществуващите Портали на София, 
които позволяват извършването на електронни услуги към граждани. Извършен е 
преглед на всяко едно от нивата на електронизация спрямо крайния потребител и е 
коментирана степента, до която самото ниво е изпълнено. Отдолу е показана 
таблицата с нивата на електронизация, която е неизменна част от използвания 
стратегически документ. Като част от анализа на сайтовете и платформите на СО, 
който е наличен в предните няколко точки, бяха разгледани услуги, които преминават 
през повечето от изложените нива на електронизация. Направена е добра стъпка, 
като са събрани всички или повечето услуги, предлагани от общината, на едно място, 
което улеснява потребителите от гледна точка на получаване на информация. Няма 
обаче индикация за видовете услуги и тяхната електронизация, а именно дали услугата 
се предоставя изцяло по електронен път чрез едностранна, частична или двустранна 
комуникация. 

 

 

Таблица, показваща нивата на електронизация според „Стратегията за развитие на 
електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г.“ 

 

Ниво 0: Смята се, че всички услуги, предлагани от СО, са налични като част от Портала 
на София и може да се намери информация за тях. Ниво 0 е преминато, тъй като е 
представена информация на сайта, която е необходима за по-високи нива на 
електронизация. 



 

131 

 

 

Ниво 1: Първото ниво за електронизация е покрито, тъй като на сайта на общината е 
обявен списък с 255 услуги, предоставяни централно от различни структури и 
дирекции към СО, и 180 услуги, предоставяни от районните администрации. Списъците 
са в xls формат, като съдържат описание, срок, нормативно основание, такса и 
необходими документи, които са нужни, за да бъде извършена услугата. Към тези 
списъци не е обозначено за кои от услугите е вече възможно да се изискат по 
електронен път, например „Издаване на удостоверение за семейно положение“, 
„Издаване на удостоверение за постоянен адрес“ и други от общо около 100-те услуги, 
част от електронния портал. Може да се заключи, че Ниво 1 е изпълнено, поради 
представената информация. 

Ниво 2: Съществува едностранна комуникация за част от услугите, предоставени 
като част от Ниво 1, но не са покрити всички представени в списъците за услуги 
предлагани от централната и районните администрации на общината. Електронният 
портал поддържа около 100 електронни услуги, като изглежда, че за всички от тях се 
предоставя информация и възможност за онлайн достъп до шаблони и електронни 
формуляри, които могат да бъдат попълнени от потребителя и след това 
представени пред необходимите административни органи на общината. Може да се 
заключи, че Ниво 2 е в процес на разработка, тъй като част от услугите не се 
предоставят по електронен път. 

Ниво 3: Като част от Електронния портал за услуги към граждани и фирми 
съществуват 44 услуги, които се твърди, че са напълно електронизирани. 
Автентикацията на потребителите се извършва чрез предварително създаден и 
потвърден акаунт, eID или електронен подпис. Представената информация в портала 
обаче невинаги е добре поддържана, тъй като понякога за обявени като безплатни 
услуги се изисква плащане, а регистрацията с електронен подпис не е удобна за 
потребителя. Въпреки това беше направен успешен опит за електронна комуникация с 
общината във връзка с една от предлаганите услуги. Вижда се също, че 
използваемостта на електронните услуги за 2015, 2016 и 2017 г. е много ниска, което 
най-вероятно е комбинация между това, че гражданите не са информирани за 
възможността да използват услугата, както и това, че знаещите за тази 
възможност не намират сегашния метод за практичен и удобен от потребителска 
гледна точка. Може да се заключи, че Ниво 3 е в процес на разработка. 

Ниво 4: Столична община е в процес на реализиране на проект, който да дава 
възможност за подобряване на услугите за заплащане към отделните райони по 
електронен път. Това ще е част от портал за електронни разплащания, който 
позволява на потребителите да заплатят услуги към общината с различни електронни 
методи. От друга страна, порталът за услуги на СО поддържа плащания към общината 
само по банков път или на място в съответната администрация. Може да се заключи, 
че Ниво 4 е в процес на разработка. 

Нивото на електронизация на услугите на Столична община е изцяло завършено до 
ниво 1, като останалите нива са в процес на разработка. Изглежда, че нивото на 
електронизация на СО е по-високо от други градове в България, като Пловдив, Бургас, 
Стара Загора и Варна. Забелязва се, че другите градове са изградили до някаква степен 
и все още изграждат портали за електронни услуги, като за момента в Пловдив се 
предлагат 20 електронни услуги за граждани и фирми, в Бургас – 35, Стара Загора – 10, 
а Варна –  1. Нивото на предоставяне на електронните услуги в другите градове се 



 

132 

 

базира изцяло на информация, обявена на съответните портали, и задълбочени 
проучвания не са извършвани. 

 

(4) Препоръки към сайтовете и приложенията на СО 
 

Препоръка 1: Порталът да бъде рекламиран повече в интернет пространството и да 
се оптимизира неговата поява при търсене. 

Препоръка 2: Осъществяване и прилагане на анализи и подобрения на начина, по който 
се представя информацията на сайта към потребителите, базирайки се на това, че 
има много информация, която може да бъде структурирана по-добре, на базата на това 
от какво се интересуват потребителите. Да се създаде пространство на сайта на 
общината, което да подобри навигацията на потребителя и да дава разяснение кои 
услуги са частично и напълно електронизирани и къде може да се намерят, тъй като в 
момента услугите са разпръснати в различни платформи и сайтове. 

Препоръка 3: Да се вземе предвид, че интеграцията на външни сайтове невинаги може 
да бъде поддържана лесно, тъй като понякога отделни функционалности не работят в 
интегрираната версия. Препоръката е свързана с това да се направят и в бъдеще да се 
правят директни връзки към сайтове, които не се управляват централно от 
общината, което би намалило грешки в интеграцията. 

Препоръка 4: Да бъде направена синхронизация на различните системи на СО, които в 
момента изискват различна регистрация за крайния потребител, който трябва да се 
регистрира на поне 3 места, за да използва различни услуги, предоставяни от 
общината. При регистрация да се премахне изискването за рестартиране на браузъра 
на потребителя. 

Препоръка 5: Реализиране на възможност за влизане на портала за услуги, тъй като в 
момента има само инструкции за регистрация, но не и екран за влизане на 
потребители. 

Препоръка 6: Подобряване на комуникацията на страницата на Контактния център с 
предоставяне на информация за връзка с центъра, както и интегрирането на решения 
за обратна връзка за разрешени сигнали. Интегриране на възможност за справки по 
сигнали от потребителя. 

Препоръка 7: Да бъде подобрен процесът за изискване на електронни услуги и 
последваща комуникация от портала за е-услуги. 

Рефериране към препоръки за централизиране на звено, което да управлява 
стратегията за Дигитална трансформация на ниво община. 

 

2) Приоритетни направления за електронизация на допълнителни услуги и 
стратегия за оптимизация и улеснено използване (UX) на е-услугите 

Дирекциите на Столична община подкрепят допълнителното усъвършенстване на 
електронните услуги, но за момента не съществува единна стратегия за подобряване 
на интегрираните информационни системи в общината, в това число и 
съществуващите електронни услуги. Информация може да се намери само като част 
от бюджетната прогноза на Дирекция „Информационно обслужване и технологии“ (ИОТ) 
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за периода 2018 – 2020, където се залага развитие на съществуващите 
информационни системи в СО, както и изграждане и внедряване на нови информационни 
системи. Във връзка с електронизацията на услугите към граждани и фирми са 
заложени две приоритетни направления за следващите от една до три години: 

 

● Проект, който вече е започнал, свързан с електронизиране на дигиталните 
подписи както в общината, така и в районните администрации. В момента 
електронен подпис в общината се използва само от някои служители, но се 
предвижда да бъде приложена електронизация при подписването на документи 
от различните администрации с цел документацията да бъде налична в 
електронен вид и да може да бъде централизирана по-ефективно.  

 

● Изграждане и прилагане в експлоатация на още 10 електронни услуги в рамките 
на периода на бюджетната прогноза за следващите 3 години, като това ще са 
услуги, които ще са различни от вече пуснатите в употреба.  

 

В бюджетната рамка на Дирекция ИОТ е заложено прилагането на няколко нови или 
доразработени решения на информационни системи (ИС) в различни направления, но не 
се предвиждат подобрения, специфично засягащи електронните услуги за граждани и 
фирми. Бяха споделени планове за подобряване не съществуващите е-услуги, като 
например преминаване на хостването на електронния портал от общината към 
облачни услуги, също да бъде доразработен порталът като част от стратегия на 
държавно ниво. Тези планове обаче не са формални и по думите на дирекциите от СО не 
зависят от тях. 

 

(1) Препоръки към приоритетните направления за електронизация, 
както и стратегия за оптимизация при използването на 
електронните услуги на СО 

Препоръка 1: Съставяне на стратегия за електронизация на общинско ниво, която да 
бъде поддържана и обновявана редовно.  

Препоръка 2: Запитвания към идентифицирани потребители, използвали услуги на 
общината, свързани с потребителското мнение и опит със системите на СО 

Препоръка 3: Възлагане на допълнително финансиране за подобряване на платформата 
за вече съществуващи електронни услуги, като се отстранят идентифицирани 
дефекти и се създаде по-удобен за ползване софтуер, който общината може да 
поддържа. В това число, платформата трябва да позволява не само поддръжка на 
съществуващи електронни услуги, а и добавянето на нови такива. 
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5. Интегрирани технологични решения по ресори 

Не съществува интеграция между информацията, регистрите и системите, които са 
интегрирани в различните ресори на СО. Направленията и ресорите имат собствена IT 
инфраструктура и следват дефинирани от тях процеси за поръчка, поддръжка и 
използване на софтуер.   

Бяха разгледани уебсайтовете на някои от основните направления и ресори, като НАГ, 
ОП „Туризъм“, „Център за градска мобилност“ и районните администрации, които не се 
поддържат централно от СО. Не съществуват документирани и одобрени стандарти 
или задължителни изисквания и препоръки, които да въведат централизация на 
информацията и IT инфраструктурата на сайтовете, свързани с общината. Забелязва 
се, че няма сходност в имената на сайтовете, като те невинаги са под общ домейн, 
който да удостоверява тяхната истинност. Някои други европейски столици, като 
Прага и Лондон, поддържат страници с базова информация на районните 
администрации като част от техните електронни портали, където се дава 
допълнителна информация за сайта на съответния район. Сайтовете се редактират 
от различни дирекции и администрации, като липсата на централизация налага по-
трудно управление и контрол на информацията – например навременното й обявяване 
или заличаване от интернет пространството. 

Бяха идентифицирани няколко страници, свързани с ОП „Туризъм“, при които се 
достъпва чрез http://www.info-sofia.bg/ и  https://visitsofia.bg/en/, които се използват за 
различни цели, но са представени объркващо в Портала на София. Също така 
туристически регистър се поддържа изцяло от ОП „Туризъм“ и не е част от 
отворените регистри, които са на Портала на София. 

Не съществува процес за централизиране на информацията от различните ресори, 
както и няма възможност за лесно събиране на тази информация, защото в много от 
случаите само ресорът, отговарящ за нея, може да е наясно за нейното съществуване. 
Като част от този доклад не беше възможно да се събере информация по звена поради 
разпокъсаната структура. 

 

(1) Препоръки към интегрираните технологични решения на СО по 
ресори 

Препоръка 1: Като част от Стратегията за дигитализация трябва да се разгледа 
възможността да се идентифицират различни системи, бази от данни и информация, 
която е налична под формата на регистри по ресори и да се работи в посока 
интеграция на тези системи, като може информацията да се събира на едно място и да 
бъде в използваем вид. 

Препоръка 2: Много сайтове са правени през годините и би било трудно да се направи 
централен редизайн на всички тях, но трябва да се вземе предвид и по възможност да 
се приложат минимални критерии, на които да отговарят сайтовете, които са 
свързани с общината, за да се гарантира тяхната истинност. Това могат да бъдат 
задължителни условия, като слагане на логото на СО, конвенция на имената, 
уеднаквяване и управляване на домейн и хостинг на сайтовете под една обща IT 
дирекция. 
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6. Развитие на София като умен град 

 
Концепцията за умни градове включва широк набор практики и технологии, които 
позволяват свързаност на информация, събирана чрез сензори и софтуерни средства, 
с цел подобрение на градската среда и живота в града. Това е тенденция в световен 
мащаб и София не следва да изостава в разработването на политики, свързани с 
концепцията за умен град. Основни дейности, с които общината би могла да се 
ангажира в тази посока, са осигуряване на инфраструктурни възможности за 
свързаност, стимулиране на разработка на иновативни приложения, ползващи 
данните, и централизация на информацията. В рамките на настоящото изследване не 
беше идентифицирано конкретно административно звено, отговарящо за политики за 
умни градове, но въпреки това в последните години се развиват набор дейности в тази 
посока с участието на градската управа. Темата се разработва най-активно от 
Асоциацията за развитие на София под формата на пилотни проекти, а общината 
съорганизира и хакатони, фокусирани върху теми за умни градове. Редица 
неправителствени и бизнес организации също организират състезания, конференции и 
структури за стимулиране на развитие на тази тема. Такива са например Dutch 
Innovation Caffe на Innovation Explorer, конференцията Webit, DigitalK и други. 

 
София е също така партньор по инициативата Urban Agenda for EU на Европейската 
комисия и има добрата възможност да е координатор по темата Дигитален преход в 
рамките на инициативата. Тази платформа, в която български представители от АРС, 
Визия за София, проекта за Зелена София и др. участват, цели да изработи набор 
препоръки, свързани с развитието на европейските градове като умни, в полето на 
законодателни промени, финансиране и събиране на опит от пилотни проекти. 
Инициативата предстои да се развие до окончателен набор от ангажименти и 
препоръки. Ролята на Столична община в навигацията на процеса по трансформация в 
умен град на този етап следва да се съсредоточи в стимулиране на иновационни 
пространства, инициативи в тематиката и подпомагане на целево финансиране. В 
перспектива препоръките, изразени по-горе, за централно CIO звено, описват и как 
общината може да се ангажира и с поръчка и изработване на софтуер, свързан със 
smart city, в партньорство с частни бизнеси. Добър пример в тази посока е проектът 
DigiTel, разработван в Тел Авив, който обхваща голяма част от населението на града в 
обща свързана мрежа от данни, транспортна информация, новини, излаз към 
възможности за туризъм, развлечения, култура и т.н. 

 

4. Заключение 

Дигитализацията на Столична община е необходимо да бъде дефинирана под формата 
на стратегия, която да се поддържа, прилага и променя с времето. Несъществуването 
на звено в СО, отговарящо за определяне на посоката и фокуса на дигиталната 
трансформация, не позволява на съществуващите информационни системи и IT 
инфраструктура да бъдат интегрирани по начин, по който да бъдат ефективни, 
полезни и лесни за употреба за крайния потребител. Съществува децентрализация на 
системите, регистрите и някои от сайтовете на СО, като обменът на информация 
през различните ресори не се осъществява ефективно и информацията не се предава 
по начин, отговарящ на изискванията за отворени данни. Използваните практики за 
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информационна сигурност в много от случаите не покриват добрите практики и е 
необходимо да се анализира и удостовери до каква степен изградените системи 
защитават конфиденциална информация, като например личните данни на гражданите. 
Електронните услуги също трябва да бъдат преразгледани, като част от 
дефинираната стратегия за дигитализация, тъй като от сегашните статистики 
става ясно, че те не се използват много поради редица причини, включително и 
неефективният начин за използване на системата. Налагането на независимо звено, 
което може да бъде или част от общината, но и отделно общинско предприятие със 
собствен персонал, от привлечени кадри от пазара, би дало възможност да се 
приложат по-съвременни практики при изграждането, поддръжката и визията за 
системите и дигитализацията на града в бъдеще. 

 

5. Необходимост от изследвания 

Като част от анализите, свързани с темата Дигитална трансформация, следните 
изследвания бяха идентифицирани като необходими: 

 

● Регулярни vulnerability & pen тестове, свързани с информационната сигурност 
на главни системи на СО, които да идентифицират уязвимости и дават 
информация колко сигурно са разработени информационните системи и дали 
тяхната IT инфраструктурна среда е изградена, следвайки добри практики, 
които да осигурят само оторизиран достъп до информацията. 

 

● Регулярни анализи, които да бъдат правени на регулярна база и да дават 
възможност да се проследи преминаването на потребителите през сайта, да се 
анализира това, което се търси от началото, както и дали информацията се 
намира лесно. 

 

● Анкети за удoвлетвореност и използваемост, както на главния портал на СО, 
така и за нивото на предоставяни е-услуги, КЦ и други. Целта е да се 
идентифицират области за подобрение и развитие на сегашните услуги. 

 

Изследвания за качеството на данните по ресори, което да бъде извършено от 
компетентни организации, имащи възможност да потвърдят дали подаваните данни 
са реалистични и дали може да се подобри начинът на тяхното предаване по 
автоматизирaн път и в одобрен формат за отворени данни. 
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VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

1. Описание 

Управлението на територията представлява особен интерес за изследването в 
рамките на проекта Визия за София по няколко причини. От една страна, както и 
анализът по тема Администрация и управление показва, този ресор заема както голяма 
част от административните услуги, предлагани от Столична община и районните 
кметства, така и голяма част от правомощията, които нормативно са вменени на 
общинската администрация. От друга страна, дейността на общината по тази тема 
е една от основните конфликтни точки между различните заинтересовани страни в 
процеса по изграждане, поддръжка и разрушаване на средата (широката 
общественост, професионалните общности, инвеститорските среди и жителите на 
града), и като такава заслужава по-сериозен анализ, целящ оптимизация на процесите. 

Важно е да се отбележи, че макар и упражнявана основно от Направление “Архитектура 
и градоустройство”, дейността по управление на територията е различна от 
съдържателния аспект на развитието на градската среда, която е обект на друг 
доклад в рамките на инициативата Визия за София. В обхвата на настоящата тема 
обект на изследване са в най-голяма степен процесите и средствата, които 
общината използва, за да управлява развитието на градската тъкан и да прилага 
градоустройствена политика. В изложението са разгледани следните подтеми: 

1. Строителни намерения и контрол на строителството 

1) Поддръжка на кадастрална информация 

2)  Контрол по строителството 

3) Конкурси и публични инвестиции 

2. Отчуждаване и управление на собственост 

1) Архитектурни конкурси 

2) Контрол на изпълнение на публични проекти 

3. Устройствени планове и устойчивост 

1) Покритие на територията с ПУП 

2) Баланс на застрояване в устройствени зони 

3) Имплементация, устойчивост и целеполагане 

4) Мониторинг на устройствени планове 

4. Структура и оптимизация на отговорности 

1) Структура на НАГ 

2) Връзка с районните администрации 
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2. Източници на информация  

1. Нормативни документи 

1) Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни 
актове 

2) Закон за устройство и застрояване на Столична община 

3) Закон за кадастъра и имотния регистър 

4) Закон за регионалното развитие 

5) НАРЕДБА за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и 
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на 
територията на Столична община 

6) НАРЕДБА №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони 

7) НАРЕДБА №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове 

8) НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в 
Столична община 

9) НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 
и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или 
части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни 
строежи или части от тях от органите на Столична община 

10) Вътрешни правила на Дирекция “Общински строителен контрол” 

 

2. Стратегически и устройствени документи  

1) Областна стратегия за развитие 

2) Общински план за развитие 

3) Общ устройствен план на Столична община 

4) Подробни устройствени планове 

5) Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

 

3. Данни 

1) Електронен регистър на разрешения за строеж 

2) Електронен регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на 
строежи 

3) Електронен регистър на визите за проектиране, издадени от НАГ 

4) Електронен регистър на визите за проектиране, издадени от районните 
администрации 

5) Електронен регистър на градоустройствените заповеди 
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6) Електронен регистър на архитектурни обекти 

7) Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават 
редовно информация, свързана с пространственото развитие и 
устройството на територията на Столична община 

8) Регистър на визи за проекти, издавани от НАГ и от районните 
администрации 

9) Регистър заповеди на Дирекция “Общински строителен контрол” 

10) ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ВЛЕЗЛИТЕ В СИЛА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ - ДНСК 

11) Решения РИОСВ - София за преценяване на необходимостта от 
екологична оценка 

12) Кадастрална карта от АГКК 

13) Кадастрални планове от АГКК 

 

4. Други 

1) “Архитектурните конкурси” - анализ на „Група град“ в списание “Едно” от 
19.10.2015 

2) Доклад на арх. Здравков за дейността на НАГ от 2016 и 2017 г. 

3) Доклад на арх. Диков за дейността на НАГ от 2015 г. 

4) Автореферат на урб. арх. Жана Стойчева “Историческо развитие на 
урбанистичното планиране на град София през последните 20 години” от 
2013 г. 

5) “Предложение от инициативен комитет за промяна на системата за 
планиране” от 05.01.2016 г. 

 

3. Оценка на информацията 

Направление “Архитектура и градоустройство” поддържа 14 публични регистъра на 
сайта си, като повечето от тях позволяват търсене и са в табличен вид. Някои са 
само в PDF вид. Информацията може да бъде окачествена като пълна. За съжаление 
нито един от регистрите не е достъпен по програмен интерфейс и в машинно четим 
формат. Липсват в електронен вид някои данни, които би било добре да се събират, 
като например частични изменения в ПУП, дежурна карта на ПУП, история на имоти. 
Неудобно е позиционирането на визите за проектиране, издавани от районните 
администрации, отделно едни от други. Би било добре да бъдат групирани заедно, вкл. 
заедно с тези, издавани от НАГ, с цел възможности за общо търсене. Данните от ДНСК 
съдържат много подробна информация, но за съжаление информацията за санкции в 
регистъра на сайта на дирекцията е само до 2010 година.  
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4. Оценка на състоянието 

1. Параметри и показатели 

1) Ефективност на строителния контрол 

2) Индикатор за ефективност е минимизирането на закононарушенията в 
процеса, адекватен отговор на жалби в срок, наложени и събрани санкции. 

3) Пълнота и точност на кадастралната информация 

4) Индикатор е покритието на територията с точна, вярна и навременно 
обновявана информация в кадастралната карта. 

5) Ефективност на обществени обсъждания и на включването на граждани 
и организации в планирането 

6) Индикатори са участието в обществените обсъждания, техният брой, 
реализацията на процесните препоръки в изложението, събиране и анализ на 
информация за отразяване на предложения и изработване на консенсус между 
заинтересованите страни. 

7) Ефективност на изработка, изпълнение и мониторинг на устройствени 
планове 

8) Индикатор е броят необходими процедури и времето, необходимо за 
изготвяване и приемане на устройствени планове, както и реализация на 
препоръките в изложението относно изработка на планове за изпълнение, 
индикатори за мониторинг, икономически анализ и процедури по преоценка на 
плановете. 

9) Ефективност на процеса по отчуждаване 

10) Индикатор е бързината на отчуждителните процедури и 
минимизирането на разминаването на оценките на засегнатите имоти. 

 

5. Анализ 

Методологията на изследванията по темата Управление на територията се 
съсредоточава върху документален анализ и събрана информация на база срещи с 
администрацията в Направление “Архитектура и градоустройство”. Взети са предвид 
също така обобщения на мнения, позиции и предишни изследвания по въпроса на 
неправителствени и браншови организации с участие по темата. В последващото 
изложение по подтеми са реферирани съответните източници на информация и база за 
анализ. 

 

1. Строителни намерения и контрол на строителството 

Темата за строителните разрешения и контрола по строителството е една от най-
често и най-остро повдиганите в общественото пространство. Възприятието за 
града като за презастроен и хаотично управляван от гледна точка на развитието на 
територията идва в голяма степен като резултат от приоритизирането на 
частните инвестиционни намерения над публичния интерес и неглижиране на 
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желанията на обитателите като заинтересована страна. Анализът в тази точка е 
концентриран изключително върху взаимодействието между строителната 
инициатива, контрола по строителството и очакванията на обществото. 

Нормативната рамка в страната приоритизира частната собственост и частната 
инициатива. Процесът по реституцията на земите и бавното осъществяване на нова 
регулация довежда до хаотичен процес на възползване от собственост за строителна 
инициатива, понякога без законово основание, но дори и при законово основание - в 
противоречие с добрите практики за развитие на градската среда и в условията на 
конфликт с местни общности. Остър пример за това станаха протестите в район 
Младост, завършили с избор на нов районен кмет от средите на протестиращите. 
Подобен пример е и квартал Манастирски ливади, който се е превърнал в пословичен за 
конфликта между частната инвестиционна активност и необходимостта от 
работещо градоустройство. Друг казус от пролетта на 2017 г. бе одобреният проект 
от СОС за строителство на най-високата сграда в София на бул. „Черни връх“ и бул. 
„Тодор Каблешков“ с 55 етажа и 215 метра височина. Сградата породи сериозни 
възражения относно своето разположение в среда с предимно ниско застрояване, но 
попадаща в зона СМФ на ОУП на Столична община, за която няма ограничения във 
височината. Моделирането на сградата показа нейната видимост от различни места в 
града и доминантна позиция спрямо гледката към Витоша. Представеният от 
инвеститора анализ на трафика засегна само малка територия около сградата, 
вместо по-цялостен транспортен модел на натоварването и не бе достатъчен 
аргумент да убеди противниците на проекта. В тази връзка един от основните 
фокуси на ЗИД на ЗУЗСО е столицата да бъде разделена на 6 зони с различни ограничения 
на строителство в тях, с цел регламентиране на местата, в които се разрешават и 
ограничават високите сгради. 

Друг казус на частен срещу обществен интерес е достъпът до имоти. Законът 
изисква това да става чрез улици, които са общинска собственост, но само до преди 
година и половина съществуваше практика на въвеждане в експлоатация на сгради с 
достъп до тях, осигурен единствено с право на преминаване през чужд частен имот. За 
да построи Столична община улица, трябва да бъде приложен регулационният план и 
тя да отчужди необходимата площ за нейната реализация. Отчужденията понякога 
отнемат дълги години, което оставя без базова инфраструктура голяма част от 
сградите в новите, най-вече южни квартали на София. В случаи, когато общината не е 
изградила път до даден имот, то достъпът до него може да се осъществи с право на 
преминаване през друг частен. Практиката показва възникващи впоследствие 
проблеми, като възможна забрана за преминаване. Затвореният комплекс “Витоша 
парк” наистина се оказва затворен, тъй като собственикът на лифт Симеоново 
ограничава единствения достъп до него, който се осъществява през паркинга на 
лифта, поради конфликт със стопанисващата комплекса компания. ЗУТ разглежда 
правото на преминаване през чужд имот, с обособяване на сервитут за достъп, но в 
случая с комплекс “Витоша парк” липсва такъв и достъпът е на база договорка.  

Липсва удобна информационна система, която да дава информация за статута на даден 
строеж, неговото разрешение, история, собственост и статут по регулация. По тази 
причина за гражданите е трудно да водят информиран спор, правят непроверени и 
неиздържани юридически твърдения, което обикновено решава ситуацията в полза на 
инвеститора. Подобна система обаче се планира от Направление “Архитектура и 
градоустройство” и част от посочените функционалности вече са достъпни на 
публикуваната “Карта на зоните в София със строителни разрешения”, но тя не 
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предлага всичко необходимо и достатъчна степен на удобство. Нейната реализация в 
посочения вид би дала възможност за лесна проверка за законност на строеж от 
страна на граждани. Една задължителна препоръка към такава система е да дава 
възможност да се провери историята на строителното разрешение и всички 
документи за съгласуваност спрямо нормативните изисквания за строителство на 
дадено място. Особен интерес в това отношение, разбира се, представляват 
строителни намерения, които засягат паметници на културата - тема, която е 
неизменно чувствителна за обществото. 

Според данни от регистрите на Направление “Архитектура и градоустройство” за 
2017 година понастоящем са активни 303 визи за проектиране (изкл. издадените от 
районните администрации) и са издадени 1319 разрешения за строеж. През 
настоящата година са въведени в експлоатация 1173 строежа. 

Все по-дискутиран въпрос е това, че що касае частните инвестиционни намерения, 
нормативната уредба не позволява на главния архитект да се произнася по 
целесъобразност или на базата на комплексна оценка за влиянието на 
инвестиционното намерение върху средата. Показателен е случаят от 2017 г., при 
който Върховният административен съд налага глоба от 13 000 лв. на главния 
архитект заради отказ да уважи строителното намерение за висока сграда в зелена 
площ в кв. Стрелбище. Предисторията на казуса се състои в това, че през 2007 г. при 
одобрен ОУП на София, строителна компания придобива имот, попадащ в зона СМФ, но 
при актуализацията на ОУП от 2009, предназначението на терена е променено и 
теренът е отреден за зелена площ. По този начин собственикът има силно ограничено 
право на строеж, а когато проявява инвестиционно намерение, главният архитект му 
отказва. Съдът от своя страна отменя приетия през 2009 г. ОУП за съотвения имот и 
определя, че е в сила предходният ОУП, даващ право на строителство. Този силен 
превес на частното инвестиционно намерение над градоустройството и публичния 
интерес задължително трябва да бъде преосмислен в текстовете на закона и в 
съдебната практика, а инвеститорите да участват пълноценно в дебата за 
развитието на града. 

Подобни законодателни лостове са практика в много европейски страни, например 
Франция, където главният архитект трябва да представи оценка за вписване на 
строителното намерение в градската среда.  

Сред инициативите на сегашния главен архитект е разработването на изменения в 
ЗУЗСО, като в момента на предаване на настоящия доклад ЗИД на ЗУЗСО се разглежда в 
Народното събрание. Освен изчистване на технически проблеми с досегашните 
текстове на закона, този ЗИД предвижда по-сериозен анализ и повече нормативни 
лостове в ръцете на главния архитект при оценка на инвестиционните намерения. В 
това се включват анализ на трафик, генериран от високи сгради (с РЗП над 20 хил. кв. м), 
анализ на допустимо натоварване на територията със сгради и въвеждане на 
ограничения в СМФ зоните. Акцент на промените в ЗУЗСО е регламентиране на 
строителството на високи сгради и по-специфично в зоните СМФ, за които до 
момента няма ограничение. Промените целят да създадат ред и предвидимост при 
инвестиционните намерения за големи обекти като високите сгради. (вж. и точка 2.3 
по въпроса). Много важен елемент е и наредбата за градска среда, предвидена в този 
ЗИД, която налага допълнителни изисквания към инвестиционните намерения и 
собствениците на имоти и работи в посока осигуряване единен облик на града и 
сградния фонд. 



 

144 

 

 

За отбелязване в подтемата е също проблемът с проследяването на собственост. По 
информация от проведени разговори с главния архитект и неговия екип, липсва 
надеждна поддръжка на кадастрална информация. Агенцията по кадастър поддържа 
тази информация, но тя не се обновява в реално време и няма процедура, при която 
собствениците да съгласуват границите на имотите с агенцията, освен при нови 
строежи. Добра практика в други държави е наличието на даден имот в кадастралната 
карта да бъде равносилно на документ за собственост. Това би улеснило много 
съгласуването на тази информация. 

 

Контрол на строителството 

Текущата нормативна уредба, но и практика, се отличават с дефицити в процеса по 
строителния контрол. Разпределението на отговорността между проектант, главен 
архитект и фирмите за строителен надзор е разписано ясно в закона. На практика 
обаче при прилагането на закона отговорност се търси основно в институцията на 
главния архитект. 

Съвместимостта на един проект за строително намерение с действащата 
нормативна уредба е задължение на проектанта. Въпреки това както сред 
професионалната общност, така и сред обществото преобладава разбирането, че 
отговорността за съответствието на един проект, във всичките му части, с цялата 
нормативна база, е по-скоро задължение на администрацията, т.е. на главния 
архитект. Практика е администрацията да връща проект неколкократно, докато 
проектът не изпълни всички нормативни изисквания, и това разтоварва проектанта 
от отговорност. Санкции се налагат на главни архитекти поради одобрени проекти, 
за които са установени пропуски, но не са идентифицирани данни за наложени такива 
на проектантите, предали тези проекти и неспазили изискванията на закона. 
Ситуацията е по-скоро резултат от установена практика, отколкото от 
нормативни изисквания, тъй като законът изисква проектантът да носи 
отговорност за своята работа и това бива удостоверявано с неговия/нейния подпис и 
печат под всеки предаден проект. Поемането на по-голяма отговорност от 
проектантите би подобрило качеството на работния процес, а оттам и на средата, и 
би разпределило по-равномерно работата по идентифициране на разминавания със 
законовите норми, която в момента е съсредоточена в администрацията на главния 
архитект. 

Надзорът, осъществяван от частни фирми, е уреден в Закона за устройството на 
територията, като отговорностите са разписани в чл. 168 и включват откриване на 
строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на актове по време на 
строителството (образци 5, 6, 7 и 12); съставяне на акт 14 за изпълнената 
конструкция (груб строеж); издаване на технически паспорт на обекта, който се 
представя пред Агенцията по кадастър и органа, издал разрешението за строеж; 
изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от ЗУТ (след завършването на строежа); 
изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за национален строителен 
контрол), РДНСК (Районна дирекция за национален строителен контрол) или 
съответната община по чл. 177 ЗУТ; издаване на необходимите становища от 
общински или държавни органи и институции за въвеждане на обекта в експлоатация – 
СРЗИ (Столична регионална здравна инспекция), РИОКОЗ, ВиК, 



 

145 

 

електроразпределителните дружества; подготвяне на пълен комплект документация 
за въвеждане на сградата в експлоатация.  

При появата на проблем (свързан с достъп, с техническата инфраструктура, с 
пълнотата на изпълнение, с параметрите на застрояване и др.) отговорността 
отново се търси първо в администрацията. Информация за ефективността на 
изпълнение на надзора липсва, няма и информация за санкционирани фирми или отнети 
лицензи в случаи, когато надзорът не е изпълнен качествено. Това води до 
впечатлението, че е възможно обекти да бъдат въведени в експлоатация, без да е 
осигурено тяхното съгласуване с нормативните изисквания.  

Следва да се отбележи, че ДНСК и общинският строителен контрол работят основно 
по механизма на жалбите поради ограничен капацитет за надзор. Много често тези 
жалби също така решават междуличностни конфликти, което затлачва капацитета 
на институциите да реагират на сигнали за тежки случаи на нарушения в 
строителния процес. При наличие на незаконни строежи и съдебен процес, задачата по 
събаряне и преместване се усложнява много и нормативната рамка създава условия за 
тромаво реагиране на тези проблеми, при което те често изостават с години и 
създават негативни впечатления в обществеността дори когато строежите са 
спрени. Затова и са малко случаите, в които администрацията има възможност за 
действие по собствена инициатива. Такъв пример е акцията на НАГ за премахване на 
незаконно поставени преместваеми обекти и рекламни елементи. По данни от сайта 
на направлението в периода 2016-2017 са издадени 150 заповеди за премахване на 
такива обекти. Тази инициатива е много добър пример за проактивна и добре 
комуникирана дейност от страна на Столична община в посока управление на 
градската среда. 

От началото на 2017 година Дирекция “Общински и строителен контрол” е публикувала 
на сайта си 542 издадени заповеди за санкция. Регистърът на ДНСК за заповеди за 
премахване на строежи има информация само до 2010 година, което е проблем за 
прозрачността на процеса. В рамките на 2010 г. на територията на Столична община 
регистърът на ДНСК сочи 25 влезли в сила заповеди за премахване на незаконни 
строежи. ДНСК остава длъжник, отново поради липса на ресурс, и в контрола на 
изпълнението на параметрите за озеленяване на въведените в експлоатация строежи 
в законово установения 5-годишен срок. 

 

2. Конкурси и публични инвестиции 

Управлението на територията и развитието на градската среда са неразривно 
свързани с облагородяването на публичните пространства и със строителството на 
публична инфраструктура и сгради. Тази сфера също се явява проблемна според 
общественото мнение от години насам. Редица неправителствени организации 
критикуват осъществяването на големите инфраструктурни и архитектурни 
проекти както като процес, така и като качество. Основните критики включват 
съмнения за корупционни практики, недобре подготвени проектни задания, 
неоптимален подбор на критерии за изпълнител, закъснели обществени обсъждания и 
въвличане на заинтересовани страни в планирането на изгледа на публичните 
пространства и сгради, както и на публичната инфраструктура. 
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1) Обществени обсъждания и архитектурни конкурси 

Обществените обсъждания на публични проекти много често не отговарят на 
очакванията на общността. Тази тема е дискутирана подробно в темата Комуникация 
с гражданите, като тук е направен очерк конкретно на случаите за инвестиция в 
развитие на публичното пространство. 

Няколко са проблемите на обществените обсъждания, които водят до тяхната 
неефективност и последващи конфликти. Първият проблем е времето за провеждане и 
слабото маркетиране на тези събития. Много често те са в работно време и без 
достатъчна информация, което не позволява на заинтересовани граждани да 
участват и да дават мнение по обекта на публичната инвестиция. Задължителна 
препоръка е обществените обсъждания да бъдат агресивно промотирани по 
комуникационни канали като социални мрежи, билборди, медии. Отлична стъпка в тази 
посока е съществуващият на сайта на НАГ Регистър на гражданите и организациите, 
желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и 
устройството на територията на Столична община, който дава възможност за 
абонамент за известия за обществени обсъждания по дадени критерии, като 
териториален обхват и специфична инвестиция. 

Вторият основен проблем, идентифициран и от администрацията, е продуктът, 
който се обсъжда. От една страна, материалите, които биват представени, често са 
разбираеми единствено от специалисти. Това обърква и настройва негативно 
широката публика. Практикувана на други места е възможността проектът да бъде 
обяснен и онагледен по разбираем за неспециализирана публика начин. От друга страна, 
обсъжданият проект нерядко е проект с допълнителни визуализации. Нерядко 
обществени обсъждания са се провеждали дори след като обсъжданият проект вече е 
спечелил финансиране по програма и не може да бъде променян, което превръща процеса 
в ненужен и дори контрапродуктивен. При спирането на такива проекти заради 
обществено недоволство (в случая с трамвайното трасе в Дианабад) се регистрира и 
загуба на средства, и невъзможност за усвояване, което е съществен проблем за 
всички страни. 

Очевидно е, че проблемите биха могли да бъдат избягнати при съвсем друг подход към 
публичните пространства и инфраструктурни инвестиции, който следва добрите 
практики по управление на проекти и гъвкави методологии. Подобен подход е бил 
препоръчван многократно от различни неправителствени организации под една или 
друга форма: 

(1) Незадължителна стъпка при липсващ план - анкета за 
общественото мнение, което да избере основни очаквания към 
промяната на конкретно публично пространство, провеждана по 
онлайн механизъм, в условията на конференция или друго събитие, или 
чрез социологически методи. 

 

(2) Провеждане на анализи и изработка на сценарии, които са с 
икономическа, урбанистична и архитектурна обосновка. Допитване 
за избор на сценарий. 
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(3) Изработка на задание спрямо избрания сценарий и обществено 
обсъждане на заданието. 

 

(4) Архитектурен конкурс и избор на изпълнител. 

(5) Обществено обсъждане на избрания проект и евентуални 
корекции. 

 

Сегашният модел на практика осъществява единствено последната точка, като при 
това рядко предлага разбираем архитектурен проект. Обратно, обществените 
обсъждания на всяка от тези стъпки, в дисциплиниран порядък и при ясен процес, биха 
осигурили минимални последващи конфликти и значително по-голям набор от 
предложения и познание, на които да се базира промяната в градската среда. Разбира 
се, първата стъпка трябва да осигурява достатъчен баланс между безкрайно 
множество от нереалистични идеи и нуждата от съгласуване с общността. Това може 
да се реши с набор от предварителни насоки и сценарии, както е посочено, между които 
след това да се избира на база критерии и обосновка. 

С малкото на брой архитектурни конкурси е свързан и проблемът за липса на 
амбициозна визия за управлението и развитието на публичните пространства. Много 
често се предпочитат и обсъждат единствено проекти на големи строителни 
консорциуми, не се привличат към участие изявени архитекти и има ясно изразен фокус 
върху оперативност при работата с финансовия ресурс, вместо върху оптималното 
за градската среда решение. По данни от анализ на „Група град“ голяма част от 
проведените архитектурни конкурси или се отличават със зле изработени задания и 
ниска популярност, което води до участие само на ограничен кръг заинтересовани 
страни, или не се реализират след избора на кандидат. 

Добър пример в това отношение е подготвеният в момента конкурс за 
пространството пред църквата “Св. Неделя”. Преди да се обяви конкурсът, се залага на 
добра подготовка на конкурсното задание. То е разработено в сътрудничество с УАСГ, 
като предварително се извършват част от анализите, които да определят 
достатъчно ясно контекста на територията и намеренията за бъдещата ѝ роля в 
градското пространство. При изготвянето на заданието е проведена анкета сред 
гражданите за проучване на техните очаквания за пространството. Отправени са 
критики за недостатъчно обосновани сценарии за част Транспорт от заданието. 

Друг подобен положителен, поне до този момент, пример е вече проведеният конкурс 
за преобразяване на Топлоцентралата в близост до НДК. Конкурсът бе изработен с 
активното участие на бъдещите потенциални ползватели на културния център, 
както и след немалко обществени обсъждания. Изборът бе открит и непреднамерен. 
Предстои да бъде осъществена и реализацията на спечелилата идея, чието успешно 
осъществяване ще бъде силен знак за промяна в практиките за създаване на ключови 
обществени сгради. 

Важно е да се отбележи, че от 2018 г. в сила е нова Наредба за обществените 
консултации, която носи допълнителен фокус върху консултации с граждани и вменява 
задължение за онлайн платформа за комуникация. Също така ЗИД на ЗУЗСО предвижда 
промени в наредбите за обществени обсъждания с цел по-ясно разделяне на ролите на 
проектант и възложител и въвеждане на механизма на допитванията, с който да се 
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регламентират способи за предварително проучване на общественото мнение по 
определени въпроси. 

Допълнителна препоръка би била да се пазят много повече данни за процеса на 
обществените обсъждания (отново отразено и в темата Комуникация с граждани), 
като например брой участници спрямо часови пояс, брой предложения спрямо 
тематиката, движение на тези предложения, тяхното адекватно отразяване в 
проекта и т.н. Събирането на подобен тип информация би извело явни тенденции за 
управляването на интереса, комуникацията и ефективното провеждане и планиране на 
обществени обсъждания, а също така би изградило по-високо доверие между 
инвеститори, администрация и граждани. 

 

2) Критерии за изпълнител и контрол на качеството 

При избора на изпълнител за публична инфраструктура и публични пространства, 
администрацията действа изцяло в условията на Закона за обществените поръчки. В 
процеса по избор на проект и/или изпълнител критерият “цена” е със съществена 
тежест, съобразно действащите регламенти. В желанието си да направи избора 
максимално обективен, законът стимулира използването на измерими, количествени, а 
не качествени критерии. В повечето случаи това води до конкуренция между 
участниците по критерий “цена”, а не качество на предлаганото решение. Тази 
практика, от една страна, има силен обезкуражаващ ефект сред професионалната 
общност. От друга, подкрепя минимализирането на разходите, но оттам често и на 
качеството на всички стъпки в процеса: от проекта до изпълнението му. Практиката 
в други европейски страни показва, че тази “настройка” на нормативната база и 
административната практика не е директно производна от европейските изисквания, 
а е по-скоро национална консервативна интерпретация на тези изисквания. Не са малко 
примерите в други страни за проекти за публични пространства, сгради или 
инфраструктура, при които качеството, оценено по обоснован и публичен начин от 
експерти в сферата, е водещ критерий при избора на решение. 

 

3. Устройствени планове и устойчивост 

Общият устройствен план е основният документ, който се занимава с устройството 
на територията и определя преобладаващото ѝ предназначение, структура и 
инфраструктура. Към него задължително се разработват правила и нормативи, които 
се одобряват заедно с плана. Чрез ОУП се определят различните зони и се посочва 
развитието, което да следва градът, както и пространственото измерение на 
развитието според стратегическите документи. Устройствените зони носят 
името на преобладаващата функция в тях и не са монофункционални. По този начин се 
позволява смесване на функциите, което е от значение за създаването на жизнена и 
разнородна градска среда с разнообразие от възможности. Въпреки това 
застрояването с различна функция трябва да се съобразява с параметрите на 
застрояване за съответната зона, в която се намира. Наредба 7 определя 4 
показателя, с които регулира устройството на територията - площ на имота, 
плътност на застрояване, изразена в застроената площ спрямо площта на имота, 
интензивност на застрояване, изразена в разгърнатата застроена площ на етажите 
спрямо площта на имота, и процент озеленяване от целия имот.  
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Съществуват критики към системата на планиране чрез ОУП, поради сложната 
процедура, дългото време за изготвяне и липсата на гъвкавост за бързо отразяване на 
промените в средата. Основен проблем се оказва дългото време от изготвянето на 
заданието до приемането на документа, през което обстановката и данните, на 
които е базиран анализът, са значително променени. Зададеният хоризонт най-често 
е 25 години, а самият документ още с приемането си не е актуален. Това компрометира 
планирането на територията на база анализ на средата и изследване на тенденции и 
може да окаже сериозни негативни въздействия на града или част от него. Важно за 
прилагането на ОУП е неговата връзка с Общинския план за развитие. Макар ОПР да е за 
7-годишен период, той е стратегическият документ, по който общината планира и 
управлява своето развитие. Тази несъвместимост на периодите е друга критика към 
ОУП, понеже често политическата, икономическата и социалната обстановка се 
променят все по-динамично и дори ОПР да ги отрази, то ОУП не може да реагира в 
рамките на сегашната правно-нормативна ситуация. Липсата на последователна 
програма за изпълнение на предвиденото от ОУП затруднява неговото 
осъществяване, а поради неизграждане на структуроопределяща инфраструктура се 
спира възможното според плана развитие на града, което обезмисля самия план до 
голяма степен. 

Подробните устройствени планове конкретизират предназначението на 
териториите и имотите в тях. Подробният устройствен план бива няколко вида - 
план за регулация, план за застрояване, план за регулация и застрояване, план за улична 
регулация, работен устройствен план, включващ вертикално изобразяване за 
показване на съвместимостта с околната градска среда. Тези планове се съобразяват 
с ОУП, при неговото наличие, като документ на по-високо ниво. В зависимост от вида 
си ПУП дава точните параметри на застрояване за всеки улично-регулационен 
квартал, линии на застрояване, отстояния от съседи, улична и дворищна регулация. 
Предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране. ПУП има 
част техническа инфраструктура, която определя разположението ѝ. 

Критики към ПУП са насочени, от една страна, към възможността тези планове да се 
правят за отделен имот, като по този начин се пренебрегва вписването на този имот 
в градската среда, имайки предвид само имотите в съседство или през улица. От друга 
страна, цялостните ПУП също подлежат на критики поради бавната процедура на 
приемане. Тук трябва да се има предвид, че процедурата по приемане на цялостен ПУП 
блокира инвестиционните намерения на тази територия и затова тази практика се 
избягва както от администрацията, така и от инвеститори и живущи, защото дори 
инвестиции в сгради за битови услуги и развлечения биват блокирани. Най-бавно се 
приемат цялостните ПУП на устройствени зони с малкоетажно строителство, 
поради най-многото заинтересовани лица и възражения. Според реферата 
“Историческо развитие на урбанистичното планиране на гр. София през последните 20 
години” от арх. урб. Жана Стойчева, за периода 1990 - 2010 средната продължителност 
за приемане е 4,5 години. Най-ниският процент на одобрени планове отново е за 
жилищни устройствени зони с малкоетажно строителство. Като причина за забавяне 
на процедурите се изтъкват реституционните процеси и поетапното влизане в сила 
на кадастралните карти за районите на СО. 
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Друга причина за забавянето на приеманите ПУП е увеличаването на съгласувателните 
процедури и липсата на добра координация между отделите на НАГ. 
Продължителността на процедурата по ЗУТ е 6 месеца, а в реалността това отнема 
26 месеца, което е над 4 пъти повече и е пример за изключително недобра организация 
на работа и затлачен административен процес. Плановете се изготвят, без да бъдат 
съгласувани с управленския и финансовия капацитет, необходим за изпълнението им. 
Това поставя собствениците на имоти в положение, в което се налага да чакат 
общината да осигури финансиране и изгради съответната инфраструктура без ясен 
срок или сами да прокарат път. Пред самоинициативата на инвеститора, освен 
финансов, стои и друг проблем - неприложената регулация и неотчуждени терени, през 
които трябва да премине бъдещата улица. В такива случаи се стига до споменатата 
практика за осигурено право на преминаване, което често създава спорове, а 
живущите биват потърпевши.  

 

1) Проблеми с отчуждаването 

При разговори с администрацията в Направление “Архитектура и градоустройство” 
беше идентифициран проблем с отчуждаването и забавяне в съдебни дела на 
инфраструктурни проекти. Настоящите текстове от нормативна уредба (Закон за 
устройството на територията и Закон за общинската собственост) дават улеснена 
процедура по отчуждаване, но само на обекти от национално значение, какъвто е 
например СОП в рамките на Столична община. Други инфраструктурни обекти от 
ключова важност за развитието на градската среда и транспортната система на 
града, като например продълженията на булевардите „Тодор Каблешков“, „Пенчо 
Славейков“ и др., спрямо заданието на Общия устройствен план, се бавят с години. 
Сериозна пречка представляват и много високите, често над пазарни цени, 
обезщетения, които биват изискани. Необходимо е да бъде проучена възможността за 
нормативни промени, които да улеснят процедурите по отчуждаване. 

 

2) Мониторинг на устройствени планове 

Подробните устройствени планове се реализират като статично нормативно 
уредено предписание за развитието на прилежащата територия. Те обаче не изискват 
разработката на съдържателен план за осъществяване на градоустройствената 
визия, заложена в тях, и съответно не притежават операционализирана компонента, 
не включват икономически анализ и индикатори за следене на развитието. Това прави 
мониторинга на осъществяването на тези планове, а и на Общия устройствен план, на 
практика невъзможно, като затруднява адекватна преоценка на възможностите и 
прилаганата градоустройствена политика спрямо възникнали трудности при 
осъществяването, както прави невъзможен и анализ за ефективността на 
администрацията да осъществи някаква градоустройствена политика. 

Следователно трябва да бъде отправена препоръка за задължаването с наредба или 
друг нормативен документ изготвянето на устройствени планове да включва 
индикатори за мониторинг и план за изпълнение, съобразен с водещата роля на 
частната инвестиционна инициатива при осъществяване на застрояването и 
преустройството на прилежащата територия. Такъв план за изпълнение трябва да 
включва приоритети, икономическа оценка, прогнозни модели за осъществяване и да 
уточни ролята на администрацията в реализирането на плана, където той задава 
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необходимост от публични инвестиции. Такъв план трябва също така да бъде с 
времева рамка и да бъде задължително преразглеждан при неизпълнение на 
индикаторите, заложени за мониторинг. 

 

3) Покритие на територията с ПУП 

По информация от Дирекция “Териториално планиране” по-голямата част от площта 
на Столична община е покрита с ПУП, като част от тях са след 2007/2009, когато е 
приет текущият ОУП. Липсата на подробни устройствени планове увеличава риска от 
нежелана промяна на градската тъкан и се експлоатира от инвестиционните 
намерения, поради което е желателно този процес да бъде доведен докрай максимално 
скоро. Въпреки това, както е посочено по-горе в анализа, бавното приемане на ПУП 
блокира инвестициите в територията, което невинаги е желателно, ето защо е 
необходим баланс между тези две нужди. 

Към момента не съществува информационна система, която да предлага геолокирани 
данни за всички ПУП на територията на общината, и следователно това е 
задължителна препоръка. Направление “Архитектура и градоустройство” работи по 
такава система. В публичния регистър за ПУП на сайта на НАГ са указани 163 
действащи ПУП, в това число цялостни и не. 

Важно е да се отбележи, че дигитализацията на процеса би улеснила много както 
събирането на данни за частични изменения в ПУП, които сами по себе си са индикатор 
за устойчивост на визията, поне при ПУП за по-големи територии, така и 
мониторинга на изпълнение на плана. В този смисъл препоръките, заложени в темата 
Дигитална трансформация, следва да бъдат приложени с максимален приоритет. 

 

4) Приоритизация, устойчивост и изпълнение на ОУП 

Към този момент и в условията на нормативната рамка, приоритизацията на 
конкретните публични инвестиции, необходими за реализирането на ОУП, остават 
политическо решение и са част от програмата на кмета. Не съществува формален 
процес за приоритизация по обективни и описани критерии. Такъв би следвало да се 
въведе с цел повишаване устойчивостта на заложената в ОУП градоустройствена 
визия и с цел по-ефективното й реализиране. 

Критериите, по които да се приоритизират публични инвестиции в посока 
реализиране на ОУП, разбира се, са комплексни и извън мащаба на този доклад, но те със 
сигурност трябва да включват икономическа оценка, оценка на влияние върху трафик, 
оценка на влияние върху средата, възможности за повишаване на енергийна 
ефективност и др. За отбелязване е, че рамкова програма за изпълнение на ОУП 
съществува, но не е приета от СОС. Общинският план за развитие понастоящем играе 
такава роля, както е отбелязано и по-горе. 

Устойчивостта на ОУП в голяма степен зависи и от неговата актуалност спрямо 
променящата се градска среда. В този аспект е ключово разбирането на процеса на 
изработка на ПУП на имоти, които често изпреварват цялостните ПУП и залагат ниво 
на застрояване, което задължава последващи инвеститори да намалят 
инвестиционните си намерения, за да се запазят изискванията на функционалните 
зони. Това води до хаотично развитие на територията, защото намеренията се 
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съобразяват с граници на имоти и със скорост на инвестицията, вместо с добри 
урбанистични практики. Следователно необходим е механизъм, популярен като 
структурна схема, който да позволява планиране на застрояването в по-голям детайл 
и да дава нормативна възможност да се оценяват инвестиционни намерения спрямо 
плана за изпълнение на ПУП или ОУП, препоръчан по-горе. 

 

4. Структура, правомощия, организация 

Анализът се спира също на въпроса дали организацията на административните звена, 
управляващи територията, е оптимална и процесът - ефективен. Това касае, разбира 
се, и връзката с районните администрации и районните главни архитекти. 

 

В доклад на “Лаборатория за градско развитие” от 2016 г. е отразено следното 
наблюдение. Системата за планиране на София в дадения момент има следните 
характеристики: 

1) В правомощията на главния архитект на София се концентрира 
изключително много власт - постепенно с времето и с допълнително 
делегираните му права той се превръща едновременно в едноличен 
иницииращ, проектиращ и одобряващ орган относно почти всички проекти, 
които засягат публичното пространство на града. Тази прекалена 
концентрация на власт в една личност се отразява негативно върху 
ефектите от изграждането на публичното градско пространство. 

2) София разполага с обозрим бюджет и планови инструменти (напр. ОПР, 
ИПГВР), за да внесе осезаеми промени в публичното пространство и 
качеството на живот на гражданите си, но липсва ясен и прозрачен метод 
за разходването на публични средства в тази връзка и за прилагането на 
тези инструменти при развитието на публичната среда. 

3) Въпреки реализирането на редица проекти на публични пространства и 
транспортна инфраструктура те не носят ценностното и идейното 
разбиране за съвременно качествено обитаване и алтернативни методи на 
придвижване. Липсва комуникация и обратна връзка с научни, експертни и 
граждански среди, които да обсъждат систематично новаторски методи за 
планиране и финансиране на намесите в публичното пространство и 
архитектурата на града 

4) Системата за планиране на София и нейните инструменти не отчитат 
динамиката на градското развитие от последните две десетилетия. 
Плановете на града успяват да изпълнят единствено регулативната си 
роля, но не са достатъчно гъвкави спрямо променящи се инвестиционни 
намерения, остават неразбираеми и затворени за голяма част от 
обществото, не успяват да привлекат публичен и инвестиционен интерес. 

5) Така структурираната система за планиране не предоставя 
достатъчно добри възможности за конкурентен сблъсък на идеи за 
бъдещето на София. Дебатът за града остава предимно в тесен експертен 
кръг, далеч от обществото, и съответно е неспособен и да решава голяма 
част от проблемите на гражданите и градската среда. 
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Следователно, могат да се направят следните препоръки 

● Разграничаване на административните, визионерските и политическите 
функции в процеса на планирането и развитието на София. Това разграничаване 
постигаме основно чрез прегрупиране на съществуващи структури; 

● Засилване и издигане на ролята на Общинския експертен съвет по устройство 
на територията (ОЕСУТ) като място за координация на процеси, съгласуване на 
предложения и стратегии, използване на външна експертиза и гражданско 
участие. 

Предлага се функциите и правомощията по отношение градското развитие на София 
да бъдат преформулирани и ясно разпределени към следните три органа: 

 

ОРГАН 1 (Политически): Столичен общински съвет и кмет. 

Столичният общински съвет и кметът на общината определят политиката за 
развитие на територията на общината, съгласно предоставените им от закона 
компетенции. Без предложения за промени. 

 

ОРГАН 2 (Изпълнителен): Съставен орган, включващ заместник-кметовете по 
следните направления: “Инвестиции и строителство”, “Транспорт и комуникации”, 
“Зелена система, екология и опазване на околната среда”. Предлагаме преобразуване и 
преструктуриране на Направление “Архитектура и градоустройство” в дирекция, 
която да бъде включена в структурата на Направление “Инвестиции и 
строителство”. 

 

ОРГАН 3 (Визионерски): Звено по устойчиво градско развитие. Нов орган. 

Нов експертен административен орган, който проучва добри практики, събира данни, 
проучва и анализира развитието на отделните градски системи, инициира (предлага на 
СОС) мероприятия за развитие и намеса в градската среда (конкурси, търгове, промяна 
на ОУП, ПУП в обхват над 3 квартала), предлага на СОС промени и допълнения в 
политиките за градско развитие. В състава на новото звено се предвижда включване 
(пренасочване) на ресурс и кадри от съществуващи общински структури (ОП 
„Софпроект“, ОП „София-проект“). 

Общински дирекции и институти за устойчиво градско развитие съществуват под 
различна форма в по-големите градове по света. Тези структури често се подпомагат 
от съвети или бордове, съставени частично или изцяло от външни за дадената 
община експерти в области, касаещи устойчивото градско развитие. Членовете им са 
канени директно от кмета или съставяни на базата на граждански и експертни квоти. 

 

ОРГАН 4 (Задължителен съгласувателен и съвещателен): Общински експертен съвет по 
устройство на територията. Съществуващ орган, предложение за 
преструктуриране. Предлагаме ОЕСУТ да бъде изваден от структурата на НАГ и 
реформиран в орган, координиращ, контролиращ и съгласуващ дейностите на 
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гореописаните органи 1, 2 и 3. Всички проекти, предложения и инициативи на органи 1, 2 
и 3 задължително подлежат на разглеждане от ОЕСУТ преди внасяне в СОС. ОЕСУТ да 
бъде върнат на поставеното му от ЗУТ място, като един именно експертен, 
обществен и независим съгласувателен орган, функциониращ различно от досега (като 
помощен орган на главния архитект и подчинен на същия). Целта е постигане точно на 
законовата функция на ОЕСУТ като независим и експертен съгласувателен орган чрез 
увеличаването на тежестта му, която в момента е значително намалена в резултат 
на подзаконови актове и практики. 

 

6) Промени в структурата на НАГ от 2016-2017 

В мандата на арх. Здравков като главен архитект са извършени редица промени в 
структурата на НАГ и в процесите, свързани с управление на територията, които 
частично адресират направените по-горе препоръки. 

Създадено е звено „Градско и пространствено планиране“ (ЗГПП), заето с изготвянето 
на задания, анализи, проучвания, оценки в сферата на градоустройството, 
устойчивото развитие на Столична община и поддръжката на информационния масив. 
Това звено има координираща функция при организирането на конкурси за 
устройствено планиране и избор на концепции за развитие на СО и е водещо при 
изработването на ОУП и ПУП, като отговаря за пълното проектно обезпечаване на 
всички обществено значими общински проекти в сферата на архитектурата и 
градоустройството на Столична община.  

Формирана е нова Дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово 
обслужване” и прегрупиране на отдели в другите три (съществуващи) дирекции. Целта 
е ефективност на ресурсите и по-добра обмяна на информацията. 

Подобряване на взаимодействието с главните архитекти на райони и районните 
технически служби за постигане на по-добра координация и оттам – повишаване на 
ефективността при обслужването на гражданите и бизнеса и провеждане на 
устройствената политика на Столична община. 

 

В допълнение, положени са значителни усилия за отваряне и прозрачност чрез:  

● Преправяне на сайта 
● Предоставяне на повече онлайн услуги през сайта 
● Предоставяне на дигитализирана информация 
● Подобрения в системата за обслужване на граждани (онлайн калкулатор за 

услуги, проследяване на преписки, популяризиране на iSofmap и т.н.) 
● Повече информация по тези теми може да бъде открита в анализа по тема 

Дигитална трансформация. 

 

7) Взаимодействие с районните администрации 

Районните главни архитекти осъществяват немалка част от дейността по 
управление на територия, особено за по-ниска категория сгради и намерения. Въпреки 
това все още твърде много дейности, съсредоточени в главния архитект, могат да 
бъдат делегирани на тях, както е посочено и по-горе. Тук възниква противоречие с 
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нормативната уредба, която понастоящем залага районните главни архитекти да се 
назначават от районните кметове. Районните кметове се избират и това е 
предпоставка за политически конфликт на интереси между техните назначения в 
лицето на районните главни архитекти и институцията на главния архитект. В 
такива условия е трудно да се постигне ниво на екипност, необходимо за по-сериозно 
делегиране на отговорности. Следователно назначаването на районните главни 
архитекти от главния архитект би улеснило такава структура, но, от друга страна, 
би отнело възможността за местно самоуправление на най-ниско ниво, което 
обикновено е насочено именно към въпроси от характер на конфликт между 
строителни намерения и живущи. 

Заслужава да се отбележи, че сегашният главен архитект арх. Здравков организира 
ежемесечни срещи с районните главни архитекти, въвел е единни формуляри за всички 
райони, обсъжда с районните главни архитекти и инженери процедирането на казуси и 
т.н. 

 

6. Заключение 

Анализът по-горе показва, че и нормативната рамка, и структурната уредба, и 
организацията на процесите при управление на територията в общината имат 
възможности за значително подобрение. 

Основни препоръки трябва да бъдат направени относно процеса на обществените 
обсъждания, който да бъде итеративен и изместен още на ниво задание и сценарии за 
развитие на публични пространства. Въпреки това може да бъде отчетено 
положително развитие, като част от критиките на гражданските организации са 
отразени в последните години и при последните проведени конкурси. 

Нормативни промени следва да регулират по-добре баланса между проектант, главен 
архитект и надзор при процеса на строителството, както и да задължат 
изработката на планове за изпълнение и мониторинг при приемане на устройствени 
планове. Липсата на такива планове води до хаотичност и ниска устойчивост на 
градоустройствената визия, което е на практика основната критика към 
управлението на територията в града. Нормативни промени могат също така да 
облекчат тежестта на регулацията и процеса по отчуждаване. 

Добро впечатление правят структурните промени в НАГ, които засега водят до 
оптимизация на процесите. Допълнително дигитализиране и силен фокус върху 
събиране и отваряне на данни би усилило още повече тези положителни тенденции. 
Остава място за по-добро разпределение на отговорностите между главния и 
районните главни архитекти. 

 

7. Необходимост от изследвания 

1. Анализ на законодателство за отчуждаване в други държави 

Подробен анализ на добри практики за баланс между интересите на собствениците и 
интересите на градското планиране, които могат да бъдат приложими в българското 
законодателство и в контекста на Правото на общността. 
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2. Количествена и качествена оценка за ефективност на обществените 
обсъждания при промяна на устройствени планове 

Събиране на данни за участие на граждани, метод на обсъждане, брой предложения и 
процес на отразяване в плановете. Изследване за формулиране на индикатори и 
прилагането им върху определен брой обществени обсъждания. 

 

3. Изследване на методите за структуриране и обмяна на пространствени данни 
между различните институции в общината и държавата, както и предложения за 
оптимизирането на този процес. 

Това би дало картина за наличната информация и би показало възможностите за 
нейното споделяне, интегриране и надграждане, както и за увеличаване на 
възможностите за прилагането на тази информация при планиране и управление на 
градските процеси. 

 

4. Изследване на юридическите възможности за по-балансирано разпределяне на 
отговорност по строителния контрол между различните участници в процеса. 

Подробен анализ на добри практики от чужди законодателства, който да позволи 
оптимизация на процесите по строителния контрол. 

 

5. Пилотен проект за план за изпълнение на ПУП на територия 

Идентификация на подходяща територия, за чийто ПУП може да бъде изготвен план за 
изпълнение. Изработка на икономически анализ, индикатори за мониторинг и 
оперативен план с времева рамка и интервали на преоценка. Прилагане на плана и 
изследване на резултатите би дало информация за изработването на нормативен 
механизъм за изработване на подобни планове за изпълнение в бъдеще. 

 


