
 
 

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ ПРЕДОСТАВИ НА 

МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ В ХАСКОВО, КЪРДЖАЛИ И ВИДИН ПЪТНИ 

КАРТИ С ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ 

ПРОЗРАЧНОСТТА И ПОЧТЕНОСТТА В МЕСТНАТА ВЛАСТ 

 

Пътна карта с основни насоки за преодоляване на установените от 

Индекса на Местната система за почтеност дефицити представи 

Асоциация „Прозрачност без граници“ на местните власти в три от най-

слабо класиралите се общини – Хасково, Кърджали и Видин.  

Пътната карта адресира работата на Общинските съвети, кметовете, 

общинската администрация, а също и дейността на Областните обществени 

съвети за превенция и противодействие на корупцията. Целта на представените 

конкретни мерки и препоръки е да създадат основа за преодоляване на 

проблемите в работата на местните институции. През 2015 г. Индексът на 

Местната система за почтеност установи формален контрол върху 

изпълнението на решенията на общинския съвет, неефективни механизми за 

деклариране на конфликт на интереси, критично ниско ниво на публичност и 

отчетност на извършваните проверки от контролните звена на общините, липса 

на надеждно функциониращ модел на закрила на служителите, докладващи за 

нередности в администрацията.  

 

За повишаване отчетността и публичността в работата на Общинските 

съвети Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва: 

 публичност на процедурата по отправяне на питания от общинските 

съветници и предоставените отговори от страна на кмета; 

 осъществяване ефективен контрол върху управлението на 

общинската собственост и общинските фирми чрез публичност на 

годишните програми за управление и разпореждане с общинска 

собственост, публичност в дейността на ресорните постоянни комисии на 

Общинския съвет, използване на електронните регистри за подобряване 

прозрачността и гражданския контрол върху разпореждането с 

общинска собственост, активната прозрачност на постоянната комисия 

по общинска собственост и стопанска политика; 

 представяне от страна на кмета на отчет за изпълнение решенията на 

общински съвет за всяко полугодие; 



 поддържане на редовни приемни за граждани като канал за 

представителство на местни граждански интереси; 

 привличане участието на граждански организации и 

заинтересовани групи в рамките на заседанията в постоянните 

комисии на съвета. 

Не на последно място, важно е да се спазва стандарт за публичност на 

информацията за общинскиите съветници и тяхната дейност. На 

интернет страницата на Общинския съвет следва да се публикува снимка, 

кратка биография, политическа принадлежност, приоритети, служени 

адрес и телефон за връзка, участие в комисии, внесени докладни записки, 

проекти на наредби и питания). Индекс 2015 показа, че в много от общините 

– областни центрове Общинските съвети са практически анонимни. 

В работата на кметовете приоритетно важни следва да бъдат: 

 разработване и публикуване на ясна управленска визия на кмета и 

неговия екип, както и на цели на администрацията за календарна 

година; 

 отчетност на кмета за изпълнение на управленската програма; 

 поддържане на ефективно работещи регистри на обществените 

поръчки и в допълнение към тях на регистър на проектите, изпълнявани 

от общината с подробна информация за всеки от етапите на изпълнение, 

включително и с предварителна и последваща оценка на въздействие; 

 отчетност от страна на кметския екип (например провеждане на дни 

на отворените врати, иницииране на специализирани рубрики в 

местните медии („Попитай кмета“), включително използване на новите 

възможности на информационно-комуникационните технологии (видео 

конференции, социални мрежи и др.), както и инициативи за 

почтеност на кмета и неговия екип. 

 

 Областните обществени съвети за превенция и противодействие на 

корупцията също трябва да повишат своята ефективност, но и 

публичност. Асоциация „Прозрачност без граници“ препоръчва провеждане 

на по-чести планови заседания (на тримесечие), публичност на дневен ред, 

протокол и решения от проведените заседания, ежегодно публично отчитане на 

дейността (не само формално, но и съдържателно). Наред с това Областните 

антикорупционни съвети трябва да бъдат проактивни  и да предлагат мерки за 

корекция и допълване на антикорупционните програми и инициативи на 

национално и местно ниво. Също така, да търсят сътрудничество с местни 



 
 

граждански и бизнес организации, извън стандартния формат на членство в 

съвета на няколко представители на водещите бизнес организации, 

неправителствени организации и медии в областта. Ефективността от работата 

на този съвещателен орган може да бъде по-висока, когато той е открит за 

сътрудничество с по-широк кръг от заинтересовани страни в местната общност. 

Асоциация „Прозрачност без граници“ ще проследи изпълнението на 

предложените препоръки, а първите резултати ще бъдат отчетени в 

предстоящия Индекс на Местната система за почтеност 2016. Индексът ще бъде 

публикуван през месец декември тази година и ще оцени напредъка на трите 

изоставащи общини.  

*** 

  

Индексът на Местната система за почтеност“ е първото по рода си годишно 

сравнително изследване, което представя сравнителна картина на 

антикорупционния капацитет, роля и значение на ключови институции и социални 

актьори на местно ниво в общините-областни центрове в Република България. 

Класирането обхваща институциите и структурите на общински съвет, кмет, 

общинска администрация, политически партии, органи на съдебна власт, полиция, 

бизнес, медии и гражданско общество. Инициативата цели да насърчи 

взаимодействието между институции и социални актьори от различните региони 

на страната с цел обмяна на добри практики, ефективно работещи модели на добро 

управление и политики за противодействие на корупцията. 


