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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Наръчникът на общинската администрация, съдържащ унифицирани 

стандарти за работа и комуникация  с гражданите и бизнеса, е разработен при 

изпълнението на Проект „Общинските администрации-достъпни, прозрачни и 

компетентни“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Проектът „Общинските администрации-достъпни, прозрачни и 

компетентни“ има за цел постигане на прозрачност и отчетност в работата на 

общинските администрации на община Варна, район „Владислав Варненчик”, 

община Пловдив, район „Централен”, община Долни Чифлик и община 

Белослав и насърчаване на механизмите за контрол. Разработеният наръчник ще 

допринесе за постигане на основната цел на проекта - по голяма прозрачност, 

отчетност, контрол и превенция на корупцията, чрез подобряване на 

организацията и работните процеси на общинската администрация, за 

отварянето й към обществото и повишаване на общественото доверие. 

Целта на разработването и внедряването на единни стандарти за работа и 

комуникация на общинската администрация с гражданите и представителите на 

бизнеса е подобряване отчетността, контрола и превенция на корупцията в 

дейността на общинските администрации, чрез регламентиране на ясни и 

ефективни правила за взаимодействие между гражданите или представителите 

на бизнеса и служителите в администрацията. 

Този процес ще се реализира с въвеждането на: 
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 Етични стандарти за работа и комуникация, включващи ценности като 

честност, почтеност и морал у служителите в общинските органи и в 

обществените отношения като цяло;  

 Стандарти за комуникация на общинската администрация с гражданите 

и представителите на бизнеса 

 Комуникационна стратегия за прозрачно управление, контрол, 

превенция и противодействие на корупцията.  

Отчитайки постигнатите до момента резултати за ограничаване на 

корупцията и оценката от изпълнението на Националната стратегия за 

противодействие на корупцията 2001 - 2005 г., настоящите стандарти 

доразвиват и конкретизират приоритетните области за превенция и 

противодействие на корупцията, включително по високите етажи на властта 

чрез: 

 Гарантиране на прозрачно управление и отчетност в дейността на 

общинската администрация; 

 Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между 

гражданите и служителите в администрацията; 

 Увеличаване на прозрачността при вземане на решения на управленско 

ниво; 

 Утвърждаване на ценности като почтеност и морал в обществените 

отношения; 

 Предотвратяване на корупционни практики; 

 Повишаване на общественото доверие в институциите, засилване на 

гражданския контрол. 

Корупцията е една от сериозните заплахи за основните принципи и 

ценности на съвременното демократично общество. Тя подкопава доверието на 

гражданите в демокрацията, разрушава върховенството на закона, представлява 
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отрицание на правата на човека и възпрепятства общественото и 

икономическото развитие. Постигането на осезаеми резултати в 

предотвратяването на корупционните практики е важно мерило за успеха на 

всяка административна структура, мерило за утвърждаващата се роля на 

гражданското общество и за въвеждането на съвременни стандарти на 

прозрачност и демократичен контрол. 

Убедени сме, че обществото има право да изисква почтено и прозрачно 

управление, необременено от корупционни практики и рискове. Всеки 

български гражданин може и следва да изисква от всеки служител в 

администрацията, на всяко ниво, почтено отношение. За да отговори напълно на 

тези изисквания на гражданите, общинската администрация въвежда активна 

антикорупционна политика. 

За ефективно противодействие на корупцията не са достатъчни само 

институционалните мерки. Необходимо е създаването на нов тип политическа и 

икономическа култура на нетърпимост към нея, а това е невъзможно без 

съвместните усилия на всички общински институции, медиите, 

неправителствените организации и гражданите. Трябва да съществуват ясни 

граници на допустимо и недопустимо поведение, механизми, които ще създадат 

неблагоприятна за развитие на корупцията институционална и правна среда и 

обществена осведоменост за последиците от корупцията и причините за 

нейното съществуване. 

Комуникационната стратегията е основен стратегически документ и 

разботяанто и прилагането й допринася реално за намаляване както на 

административната корупция, така и на корупцията по високите етажи на 

властта и забележимо повишаване на доверието в институциите, на убедеността 

във върховенството на закона и равенството на всички пред него. Корупцията 

не трябва да е пречка за свободната стопанска инициатива, нормално 
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функциониращата пазарна икономика и ефективното и ефикасно управление на 

страната. Във връзка с това при разработването сме си поставили следните 

конкретни цели: 

 Повишаване на общественото доверие в институциите и засилване на 

гражданския контрол.  

 Повишаване на ефективността по предотвратяване на корупционните 

практики и ограничаване на корупционния риск.  

 Създаване на гаранции за прозрачност и отчетност в дейността и 

вземането на управленски решения  в общинската администрация.  

 Създаване на механизми на контрол и превенция на корупцията на 

всички нива, касаещи  дейността и вземането на управленски решения 

 в общинската администрация.  

Мерки за реализиране на целите са: 

 Регламентиране на ясни и ефективни правила за взаимодействие между 

гражданите или представителите на бизнеса и служителите в 

администрацията.  

 Утвърждаване на етични стандарти за работа и комуникация, 

включващи ценности като честност, почтеност и морал у служителите 

в общинските органи и в обществените отношения като цяло.  

 Създаване и унифициране на стандарти за комуникация на общинската 

администрация в посока отчетност, контрол и превенция на 

корупцията, чрез разработване и въвеждане на комуникационна 

стратегия. 

Разработването на Наръчника и въвеждането на стандартите се 

основава на следните принципи: 
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 Върховенство на закона за гарантиране ефективната защита на правата 

на човека, разделението на властите и равенство на всички граждани 

пред закона. 

 Добро управление и задължение общинските структури да 

предприемат ясни и ефективни действия, които напълно да 

удовлетворяват нуждите на гражданите; 

 Прозрачност и активни консултации с гражданското общество и 

бизнеса при формулирането на политики и в процеса на вземане на 

управленски решения. 

 Превенция на корупцията чрез предприемане на ефективни мерки от 

общинските структури по предварително идентифициране на 

причините и условията, които биха могли да доведат до корупционно 

поведение, и ограничаването и/или елиминирането им. 

 Ефективно противодействие на корупцията чрез въвеждане на 

механизми за бързо идентифициране и прекратяване на 

съществуващите корупционни практики. 

*** 
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ГЛАВА ПЪРВА: ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА И 

КОМУНИКАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

 

Терминът “етика” за първи път е използван от Аристотел от латинския 

епос има две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга 

характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката 

като философия. Други гръцки философи я разглеждат като философия на 

морала. 

 
 

Влияние върху етиката през 19в. оказват ницшеянството, марксизма и 

национализма. Те се формират във връзка с възникването на отношенията етнос 

и етнос и изострят въпроса за интереса като социален, национален и личен 

проблем. Поставят по нов начин общовалидните стойности обединяващи 

хората, общочовешките ценности, уважението и неприкосновеността на личния 

живот. По традиция етиката се разработва изключително в системата на 
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философията като философско-социологична теория на морала. Етиката 

възниква като философия на етноса, като философско знание за човека, за 

главните ориентири на неговото мислене и поведение. 

Предмет на етиката е морала. Етиката анализира природата на 

нравствената дейност, моралното отношение и моралното съзнание. 

Морала се разглежда като духовен регулатор на човешкото поведение. 

Принципи в етиката:  

 Принцип на утилитаризма 

 Принцип на формализма – това е принцип на човешките права. Под 

права се разбира системата от норми осигуряващи съвместен живот 

на хората на основата на личната свобода и при минимум наказания 

за нарушаването им. 

 Принцип на справедливостта – справедливост се употребява когато 

става дума за действие. Трябва да има съответствие между заслуги и 

признание, права и задължения, вложено и придобито. Аристотел 

определя три вида справедливост: уравнителна, разпределителна и 

въздействаща. 

Основно два вида: егоизъм и алтруизъм. Като трети се обособява 

придържане към формален принцип. Егоизъм е понятието илюстриращо 

максимално „личната изгода”. Алтроизъм е понятието илюстриращо 

максимална полза за обществото. Придържане към формален принцип – 

„правилно” или „грешно” зависи от принципа, а не от последиците /напр. 

„Прави на другите това, което искаш да ти правят на теб”/. 

Плуралистичния подход съдържа няколко принципа:  

 Интересите на обществото пред тези на организацията. 

 Интересите на организацията пред личните интереси.  
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 Разкрий истината в случаите, в които е замесена организацията или 

отделните личности. 

1. Етични стандарти и механизми за регулирането им 

1.1. Професионална етика и етични професионални кодекси 

Професионалната етика има за цел изучаването на съответния морал, 

неговото функциониране между хората от дадена професия и в отношението им 

към другите. Не всяка професия изгражда професионален морал. Акцентът пада 

върху нравствените ценности, норми в които е изразено отношението на 

представители на дадена професия към обекта на труда, членовете на колектива 

и обществото. 

 
Професионалния морал има две функции: 

 Да регулира както отношенията в определената професия с хората и 

институциите извън нея.  

 Да формира определени качества, убеждения, привички и навици у 

членовете на професионалната общност. 
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Голяма част от професиите разработват и утвърждават т.нар. 

професионални кодекси. Професионалните етични кодекси се опитват да 

съвместят в система морално допустимите и приемливи стандарти на 

поведения, които са желани и приемливи за всички и от всеки член на дадена 

професионална общност. 

 

1.2. Характерни особености на административната етика и култура 

1.2.1 Основни понятия 

 Административната етика, като специфичен вид професионална 

етика е отражение и обобщение на моралните цели и ценности в 

дейността на служителите в публичната администрация. 

 Етос е съвкупността от идеали, които формират общата култура, 

държавната администрация и държавната служба.  

 Ценностите са принципи или стандарти, които ръководят преценката, 

кое е добро и кое е лошо. Като най-важен от тези критерии се приема 

обществения и публичния интерес. 

 Етиката, това са  правилата, които трансформират и внедряват 

общоприетите идеали и етоса в ежедневната практика. 

 Поведение – това са действия и начин на държане на държавните 

служители. 

 

В административната дейност е необходимо да се прави разлика между не 

етично, незаконно и неправилно. Много от етичните норми записани като 

текстове в закони са законови норми. За разлика от моралните норми 

законовите норми имат общо задължителен характер. От там ясно се формира  

разликата между не етично и незаконно.  
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Критериите за правилно или неправилно поведение често съвпадат с 

моралните критерии, но не се покриват напълно с тях. 

Неправилното поведение е нарушение на нормалната практика, а 

неетичното е в нарушение на етичните норми и ценности. Корупцията може да 

попадне във всяка от тези категории(не етично, неправилно, незаконно). 

 

1.2.2 Фактори влияещи върху административната етика 

Факторите влияещи на административната етика са сили, които 

въздействат по положителен или негативен начин върху оформянето и 

проявлението на етичното поведение. 

Видове фактори:  

 Външни – които съществуват и действат в околната среда на 

общинската администрация.  

 Вътрешни – които действат вътре в административната организация. 
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Основни външни фактори са тези, които въобще въздействат върху цялата 

държава. Те са: 

 ограничени ресурси;  

 повишена взискателност на гражданите;  

 преустройство на държавната и местната администрация;  

 засилена самостоятелност на административните звена;  

 оперативна самостоятелност в действията при вземане на 

решенията;  

 отговорност;  

 реформата е свързана с много разпределения на отговорностите;  

 взаимодействие между държавния и частния сектор;  

 съвременни промени в социалните и моралните норми; 

 интернационализация. 

 

1.2.3 Формиране на етично поведение  

Формирането на етично поведение на общинската администрация 

преминава през няколко фази:  

 Разчупване на стария поведенчески модел.  

 Разясняване и въвеждане на нови модели.  

 Утвърждаване на новите модели. 

 Реализиране на механизми за контрол. 

 Обратна връзка. 
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Инфраструктура на административната етика 

Етична структура е съвкупност от елементи, които трябва да изпълняват 

три основни функции: насочване, контрол и управление. Елементи на 

инфрструктурата са:  

 политическо ръководство – намира израз в политическите насоки 

изразени в документи на политически ръководители;  

 контрол и отчетност – контрола обхваща вътре в административните 

служби; 

 отговорност и стимули – стимулите насърчават служителите;  

 условия на организацията на общинската структура – това е 

организационната структура;  

 справедливо и еднакво третиране на всички служители;  

 заплати и възнаграждения – трябва да са в съответствие с техния труд; 

сигурност, стабилност; обучение;  

 етичния кодекс като елемент на инфраструктура – може да бъде 

нормативен акт или изброяване на препоръки към поведението на 

държавен служител. Съдържа етичните норми на държавния служител. 

Вътрешен етичен кодекс – може да се създаде във всяка една 

организация. 
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2. Стандарти за комуникация 

2.1 Основни понятия 

Комуникацията е основен род социално информационно общуване, 

процес на социално взаимодействие, осъществено чрез еднопосочно 

разпространяване – предаване и приемане, или обмен на съобщения. При тях се 

постига определена степен на взаимно разбиране между участниците.  

 
 

Класическата схема комуникатор – съобщение – реципиент влияе на 

структурите на комуникативния процес, които се подразделя на: 

 Верижна; 

 Централизирана звезда; 

 Цялостна мрежа; 

 Кръгова; 

 Смесена 

Общуването е неизменна част от съвременните комуникации, една от 

формите на човешкото поведение, без която не е възможен обмена на 
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информация. Като социално явление процеса на общуване означава не само 

разпространени, но и възприемане на тази информация.  

Общуването се определя от три взаимосвързани аспекта – комуникативен, 

интерактивен и перцептивен. Именно комуникативният компонент на 

общуването е в основата на ефективните съвременни комуникации. Изразява се 

в непрекъсната обмяна на информация, която захранва и подържа мрежата от 

междуличностни взаимоотношения и контакти между вътрешни публики. От 

изключително значение са за ефективната комуникация са двете основни форми 

на общуването - формална и неформална.  

 Формалната означава, че динамиката на общуването във вътрешните 

публики се поддържа въз основа на предварително изготвен и утвърден 

своеобразен правилник на поведение.  

 Неформалната означава, че общуването между индивидите се 

изгражда на установени и изпълнявани от тях професионални социални 

роли в рамките на обществения ред. Тя се гради на емоционални 

предпочитания и вътрешна удовлетвореност от избраните и установени 

контакти и взаимоотношения.  

Процесът на общуване започва от човешката потребност, когато 

комуникатора (подателя) изпитва потребност да предаде новина, да сподели 

желание, да изпрати съобщение и сам избира начина и средствата да го направи.  

Процесът на Общуването следва следните стъпки: желание за предаване 

на съобщение → конкретизиране на възприятието  →  интерпретиране →  

създаване на съобщение  → представяне и оформяне на съобщението и 

кодиране  → предаване на съобщението  → етап на възприятие  → етап на 

декодиране  → интерпретиране на полученото съобщение → избор на сигнали 

за изпращане на отговор → етап на кодиране или формулиране на обратно 

съобщение → етап на изпращането на кодирането → обратно съобщение. 
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2.2 Видове комуникация 

Обща класификация на видовете комуникация: 

 Невербална комуникация  

 Вербална комуникация  

 Писмената комуникация  

 Устна комуникация .  

 

Видове комуникация според броя на участниците в комуникацията: 

 Междуличностна комуникация – участие на двама, но има ситуации 

в които се включват с присъствието си наблюдатели, присъстващи 

свидетели и др. Определена е като един от идеалните модели за 

общуване поради яснота на ситуацията и контрола на участниците. 

 Групова комуникация – вариант на комуникация на група от хора и 

еди човек. Различията тук се определят от вида на комуникацията, 

която се определя от различните цели между отделните групи. Този 

вид комуникация изисква познание на психологията на групата и 

информация за състава, целите и намеренията на групата. 

 Вътрешно личностна комуникация – общуване на човек сам със себе 

си. Масова комуникация – предполага получаване и използване на 

съобщение от голяма аудитория, различни видове публики с различни 

интереси, интелект и мотивация. 

 

2.3 Принципи в ефективното общуване: 

 Пълнота – посланието и/или съобщението е пълно когато съдържа 

всички факти, данни и срокове необходими за получателя за да реагира 
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с очакван за нас отговор. В този случай е се използват класически 

въпроси - кой, какво, къде, кога, защо, как и колко.  

 Конкретност – принцип, който включва изисквания за точно и ясно 

общуване само по темата или проблема, избягват се общи, нищо 

незначещи фрази.  

 Краткост – краткото изложение на проблема, спестява на 

комуникиращите страни време и средства. Означава да се каже най-

важното ясно и точно, без излишни обяснения.   

 Яснота – предаване на посланието по начин по които да бъде разбрано 

във вида в които е предадено. Отличаване на основните идеи, стегнат и 

опростен стил, добро структуриране – всичко това гарантира яснота на 

съобщението.  

 Коректност – използване на проверени и коректни данни и факти в 

изложението до получател,  яснота и еднозначност на думите.  

 Уважение – това принципно изискване се отнася и за устното, и за 

писменото общуване.  
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Основните цели на комуникацията се определят от основните нейни 

предназначения: 

 Свързване и пренасяне на информацията от един човек на друг; 

 Предаване на идеи, факти, мисли чувства и ценности; 

 Вербални (речеви) и невербални форми на общуване, чрез които 

получателите на информацията да разбират изпратеното му съобщение, 

заложения смисъл в него. 

 

Комуникацията изисква участие на две страни:  

 Източник  

 Получател на информацията.  

 

За да има процес и обмен на информацията, комуникацията не трябва да 

се разглежда като еднократен акт, а като преминаване през редица 

последователни етапи: 

 Зараждане на идеята – осъществява се формиране и подбиране на 

информацията, основно изискване е да се насочи точно; да се знае как 

да се направи съобщението, адекватност на идеята, съобразно 

конкретната ситуация. 

 Кодиране – става с помощта на символи, интонации и жестове, което 

превръща идеята в съобщение. 

 Предаване или избор на канал – осъществява се под най-различни 

форми – реч, писмен доклад, телефон и др. 

 Приемане – инициативата е поета от получателя на съобщението, 

които трябва да започне да функционира; 

 Разкодиране – обмяната на информацията е ефективна, ако получателя 

демонстрира разбирането на идеята, нейния смисъл. 
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 Възприемане – свързва се възпроизвеждането на действия, очаквани от 

онзи, който е насочил информацията (приемащи и ли отхвърлящи 

нейното послание). 

 Използване – информацията може да бъде използвана така както е 

възприета за непосредствена употреба, за сведение и бъдещи действия 

и ли просто забравена. 

 Обратна връзка – този който е предал получава информацията от този 

който е приел съобразно това както е прието, разкодирано, възприето и 

евентуално използвано съобщението му. 

При провеждане на комуникация е важно да се определи правилно типа на 

поведение на събеседника и съответно да се избере тактика на поведение. 

2.4 Типове събеседници и тактики на поведение 

ж 

 Холеричен тип събеседник – проявява невъздържаност, 

нетърпеливост, постоянен стремеж към излизане от професионалните 

рамки на беседата и  често предизвиква поради това негодуване от 



 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
21 

другите. Жадува да контролира останалите, да властва над тях с 

неизчерпаемост от идеи. 

Тактика на спокойствието – да се призовава към по-спокоен тон, тъй 

като неговата „взривност” нерядко „затъмнява” яснотата на 

аргументите му; да се търси в неформалните контакти успокояване на 

страстите и разкриване на истинската причина за тази конфликтност в 

поведението;  

 

 Пасивен тип събеседник – поради неувереност или 

незаинтересованост остава „скрит” или „настрани” от основните 

проблеми на обсъждането, избягва по всякакъв начин вземането на 

решения по даден въпрос или се задоволява с общи твърдения. 

Тактика на подкрепата – да се покаже искреното желание и интерес 

към мисленето му по въпроси, близки до неговите знания и опит, като 

подчертаят съзнателно качествата му на специалист, които ще му 

позволи да се отпусне и да се заинтригува от по-нататъшния ход и 

развитие на беседата. 

 

 Високомерен тип – трудно понася критичен тон по адрес на неговото 

изказване, на основата на вроденото „самочувствие или по-високия 

социален статус в сравнение с другите. Той може да си повдига цената 

като използва сарказма по отношение на другите и се ръководи от 

погрешна тема, че като стреля „на посоки” с иронията си печели 

популярност. 

Тактика „да.... но....” – да се избягва използването на директна 

критика, като при диалога с него се употребяват по-често косвени 

форми. (Пример: „Да, Вашата идея има основание, но .............”) А на 
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язвителността му да се противопоставя постоянна конструктивност 

докато той сам не се излекува. 

 

 Работещия на празни обороти -  често се „отплесва” в страни от 

основната тема на обсъждане или имитира активност като обсипва с 

всякакви въпроси участниците в беседата, без задължително да са 

свързани с това за което се говори и водещи до истинска бъркотия. 

Единствената цел е да осигури заетост на околните и себе си, но и да 

прикрие собствената си некомпетентност. 

Тактика на „Бумеранга” – непрекъснато да се подсеща да се търси 

връзката между въпросите които задава и обсъжданата тема, като се 

предоставя възможност и на другите участници да коригират неговите 

прояви.  

 

 Нетактичния компетентен – опияняващ се от своите знания 

постоянно прекъсва и взема думата дори и без да има сериозни 

основания за това освен да удовлетвори не пресъхващата си амбиция за 

изява. Проблема на  този тип е, че действително знае много, но действа 

така сякаш знае всичко. 

Тактика на скромността – да му се дава възможност да поеме 

възлови моменти в развитието на беседата, но ако започне много да 

„знае” тактично да му се напомни, че има и други участници в нея. 

 

 Тактичния компетентен – успява винаги да запази рационалното си 

мислене , спокойния тон и етичната мяра в общуването. Тези 

достойнства го правят опорното лице на масата за преговори при всяка 

една беседа и тема на разговор. 
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Тактика на доверието – да му се предостави инициативата при 

преодоляване на конфликтни ситуации и периодично включване при 

правене на важни обобщения и изводи, водещи към конструктивното 

завършване на беседата. 

2.5 Преговори 

Деловият преговор (разговор) – комуникация между хора, упълномощени 

от своите органи за разрешаване на проблем. Те се характеризират със следните 

думи: убеждение, целенасоченост, разбиране, компромис и решаване  

Като двустранен процес, разговорите предполагат :  

 Умения да се дискутира; 

 Да се балансира един равнопоставен диалог; 

 Да се задават конкретни въпроси; 

 Да се формулират точни отговори ; 

 Да се излагат ясни становища; 

  Да се защитават собствените позиции. 

Преговорите са най-прекия път за разрешаване на проблем, чрез 

постигането на споразумения на базата на убеждението и компромиса.  

 

Етапи и принципи на преговорите: 

 Подготовка ; 

 Начало; 

 Същинска част; 

 Приключване 

Подготовката има голямо значение за хода и резултатите от 

преговорите. Този етап определя деловите цели, разработва се стратегия, 

избират се техниките, уточняват се въпросите и контра въпросите. Решаващо 
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значение за резултатите от преговорите има предварителното събиране на 

факти, данни и информация по темата. В този етап на първо място 

предварителната диагностика включва „анализ на ситуацията и обстановката на 

провеждане на преговорите”. На база това на второ място се определят целите. 

На трето място се изработва стратегията на преговорите. На четвърто място е 

конкретната подготовка и организацията на преговорите, от значение е и 

подготовка на логистиката (къде и как се подбира мястото за провеждане на 

преговорите и нейното оборудване). 

Началото е етап за установяване на ефективен контакт между страните, 

създаване на приятна атмосфера за разговор. От стратегическа гледна точка е 

важен момента в които участниците избират местата си. 

Същинската част от преговорите включват излагането на позициите, и 

дискутиране на различните гледни точки и аргументиране на предложенията. 

Сред най-важните правила е умението да слушаме това което ни се говори. 

Недопустимо е повишаването на тон, използването на груб език, размяна на 

обвинения и лични упреци към участниците. Твърдостта при отстояване на 

позиции и мнения не означава неуважение към партньорите. Важно е да се 

владеят вербалните и невербални символи, да се комуникира с уважение към 

проблема и желание към неговото решение. В същинската част на преговорите, 

се използват множество техники: 

 Техника „изпреварващ удар”; 

 Техника „изпитване” 

 Техника „ подвижни пясъци”; 

 Техника „избухване на бомба” 

 Техника „на ръба на риска” 

 Техника на смайване; 

 Техника „руски фронт”; 
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 Техника на вечерята; 

 Техника на допускането; 

 Техника на бързата закуска; 

 Техника на прекъсването; 

 Техника на отстъплението; 

 Техника на изместващите се цели; 

 Техника на рискованите маневри; 

 Техника на :лошото и доброто момче” 

 Техника на експлозията; 

 Техника на празната захапка. 

 

Приключването – при него комуникаторите могат по съответните 

символи (вербални или невербални) да определят техния позитивен или 

негативен край. В практиката е възможно преговорите да приключат с: 

 Решение за договор или съгласие; 

 Временно отлагане на преговорите; 

 Окончателно прекратяване. 

 

Възможни са проблеми в процеса на преговорите, произлизащи от 

следните ситуации: 

 Отстояване на различни позиции; 

 Подценяване на между културните различия; 

 Преодоляване на възникнали конфликти; 

 Проблеми с обкръжението. 
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2.6 „10 златни правила при водене на дискусия” 

1) Уважавай опонента си, изслушвай го и не го обиждай. Така не ставаш 

по-убедителен, а напротив - то е признак, че си изчерпал аргументите 

си в своя защита.  

 

2) Добре обмисли темата, 

подготви се за нея, като 

прочетеш допълнителна 

литература и когато 

коментираш, се стреми 

да не се отклоняваш от 

поставения въпрос.  

 

3) Разсъждавай логично и 

се старай да илюстрираш 

с примери тезата си, там 

където това е възможно, 

за да може доводите ти 

да бъдат убедителни.  

 

4) Старай се да формулираш точни и ясни изречения с правилен 

словоред, които да изразяват завършена мисъл, за да бъдеш разбран 

правилно от останалите участници. 

 

5) Особено важно е умението да се различава аргумент от факт, който 

нищо не доказва, за да не се изпада в празнодумстване. 
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6) Внимателно прецени дали си достатъчно компетентен по 

дискутирания въпрос и ако имаш известни съмнения, по-добре е да се 

въздържаш от коментари. 

 

7) Задължително спазвай благоприличие и цензура при избора на 

изразните си средства. 

 

8) Помни, че не е достатъчно само да изразиш несъгласие или съгласие 

с дадената теза, а и да обясниш причините, заради които заемаш тази 

позиция. 

 

9) Избягвай да правиш категорични изявления от рода „това е така" или 

„това не е така", без да се обосновеш по някакъв начин. 

 

10) През цялото време, докато тече дискусията, спазвай задължително 

добрия тон и помни, че както и да завърши тя, финалът й в никакъв 

случай не бива да бъде основание за бъдещи конфликти в 

междуличностен план. 

 

Вземане на решения 

При взимане на решение трябва предварително да се  договори начина по който 

ще се вземе. Това е най-важното правило. Те могат да бъдат: 

 Чрез консенсус; 

 Чрез гласуване – това е най-недемократичният начин; 

 Чрез система от критерии; 

 Чрез количествено натрупване; 
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 Чрез решение, взето от лидера, като той взима под внимание мнението 

на другите или взима решението самостоятелно. 

2.7 Насоки за постигане на консенсус 

 Обмислете собствените си идеи възможно най-добре преди срещата с 

групата 

(но имайте предвид, че другите могат да разполагат с информация, 

която вие да нямате). 

 Изразете собственото си мнение и обяснете добре идеите си, така че 

останалата част от групата да се възползва от мненията на всички 

участници. 

 Вслушайте се в мненията и чувствата на всички останали членове на 

групата и бъдете готови да промените собственото си мнение въз 

основа на логиката и разбирателството. 

 Избягвайте да спорите по отношение на собствената си позиция 

само за да “спечелите” като отделна личност;  “правилното” в случая е 

най-доброто колективно решение на групата като цяло. 

 Разглеждайте несъгласията или конфликта като средство, което 

подпомага изясняването на въпроса, а не като препятствие в процеса.  

Не се “предавайте”, ако все още имате сериозни резерви по отношение 

на проблема;  по-добре е да потърсите разрешение. 

 Не забравяйте, че от поведение, намаляващо напрежението (като 

смеха или шегите), има смисъл само ако не заглажда преждевременно 

полезен конфликт. 

 Въздържайте се от техники, които съкращават конфликтите, като 

гласуване, намиране на среден вариант, споразумения, компромиси или 

отказ от собствена позиция с цел запазване на мира. 
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 Следете взаимодействията между хората, когато групата се опитва 

да довърши работата си и дайте тон за дискусии за това какво наистина 

става. 

 Не приемайте, че дадено решение е правилно, само защото 

първоначално е постигнато съгласие.  

 Обсъдете причините за отговора и разгледайте всички възможности. 

 

2.8 Правила за постигане на общо съгласие (консенсус) 

Консенсус - метод за вземане на решения при които: Групата се спира 

окончателно на единствена алтернатива и  всеки член на групата може 

чистосърдечно да заяви: 

 “Аз вярвам, че вие сте разбрали моята гледна точка; 

 вярвам, че и аз съм разбрал вашите гледни точки. 

 Дали предпочитам или не това решение, аз го поддържам, защото то 

беше постигнато открито и честно и, защото то е най-доброто за нас в 

този момент!”  
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Принципи за постигане на консенсус: 

 Слушай активно! Обръщай внимание и на другите участници. 

 Участвай активно и подкрепяй участието на другите. 

 Споделяй информацията. 

 Не се съгласявай твърде бързо. Изследвай различията. Задавай 

въпроси. 

 Не се “пазари” и не търгувай с поддръжката. 

 Не гласувай. 

 Разглеждай различията като предимство. 

 Създавай решения, които могат да бъдат подкрепени. 

 Избягвай да се аргументираш “сляпо” за своята собствена позиция. 

 Търси решение, от което всички да спечелят/съответно – най-малко да 

загубят. (Решение Печеля – Печелим). 

 

Правила при вземане на решения с консенсус 

 Задавайте въпроси! 

 Изслушайте мнението на другия! 

 Не се съгласявайте много бързо! 

 Бъдете толерантен към чуждото мнение! 

 Изследвайте различните възможности! 

 Бъдете готови да приемете различното мнение! 

2.9 Фасилитатори 

Ролята на фасилитатора. Какво е фасилитатора и защо ни е такъв? 

Работата на фасилитатора е да подкрепя всеки в най-пълноценното 

мислене. За да постигне това фасилитатора провокира активно участие, 
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произвежда пълно разбиране и култивира споделена отговорност. Като 

подкрепя всеки в най-доброто им мислене, фасилитатора помага членовете на 

групата да търсят добри решения и да постигат здрави споразумения. 

Колко е полезно това за групата? Отговорът е – в зависимост от групата  и 

нейните цели. Представете си, че една група се е събрала да провежда среща, 

чиято цел е да се обмени информация чрез съобщения и отчети. Имат ли нужда 

членовете на тази група от провокиране на мисленето? Не  съвсем нали. В 

същото време си представете друга група, която се събира месечно за да вземе 

оперативни решения за стандартни проблеми като раздаване на задачи или 

графици. Такива срещи могат да продължават с години и без намесата на 

фасилитация. 

Фасилитацията (улесняване) предполага наличието на трета неутрална 

страна относно конфликта. Ролята на фасилитатора е да улеснява 

взаимодействията между страните в конфликта като пазител добрите отношения 

и спазване на предварително съгласуваните правила за съвместна работа и 

процес за следване при решаването на конфликта. Цялата информация отново е 

изцяло в страните, както и решенията също тяхно дело.     

Какво става обаче ако има по-големи предизвикателства? Например, да си 

представим група, чиято цел е да намали насилието в гимназиите. Участниците 

са родители, учители, администратори, църковни лидери и др. Тази група много 

лесно ще разбере колко е трудно да се проведе една смислена и ефективна 

дискусия. Въпреки общата цел, техните среди и разбирания са различни. Това, 

което изглежда разумно за един учител, може да се окаже абсолютно 

противоположно на мнението на администратора или обратното. Това, което 

изглежда отговорно на един учител, може да звучи прекалено изискващо за 

един родител. Какъв е шансът групата да се разбере и да стигне до едно 

заключение накрая. 
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Групите попадат в сложни ситуации и преживяват предизвикателства на 

всяка крачка. Трудно е да се направи дългосрочно планиране за една 

организация. Същото важи и за промени. Ето например някои други проблеми, 

които се срещат често: изясняване на ролите и отговорностите за проекти, които 

не са правени преди, решаване на големи проблеми с високи залози или пък 

представяне и въвеждане на нови технологии в работата. В такива ситуации, 

групите биха били по-продуктивни и мъдри ако обединят усилия с някой, които 

знае как да провокира мисленето им в правилната посока. 

Повечето групи не знаят как да решат проблемите си сами. Те не са 

достатъчно компетентни за да построят една споделена атмосфера на 

разбирателство – те даже трудно я разпознават. Те се боят от конфликтите и 

дискомфорта и се опитват да ги избягват. Обаче като се опитват да избягат от 

проблема и да наложат своето мнение върху това на другите, такива групи 

пропиляват шансовете си да бъдат ефективни. Те имат нужда от фасилитатор. 

Първа функция на фасилитатора - фасилитатора провокира активното 

участие на хората от групите, улеснява или съдейства за подновяване на 

комуникацията между страните и им помага да започнат/подновят прекия 

диалог.  

Фундаментален проблем – автоцензура 

Присъщо при груповото взимане на решения е това, че хората не казват 

това, което мислят. Трудно е да се поемат рискове, и особено това е трудно 

когато групата не  реагира. В повечето групи обаче правилата и нормите са 

угнетяващи. Например : 

 Вече не говорихме ли за това 

 Хайде да не се задълбочаваме 

 Побързай де времето свършва 

 Какво общо има това 
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 Невъзможно. Това няма да проработи в никакъв случай. 

Такива изказвания възпират свободата да се мисли на глас в групата. Те 

обезкуражават хората да казват това, което мислят. Посланието трябва да бъде: 

ако искаш да говориш, бъди кратък и простичък и бъди способен да кажеш 

нещо близко до групата или забавляващо групата, за да може тя да го приеме.                                           

Помощта на фасилитатора в такива случаи 

Представете си как някой в групата разбира това различие и той се е заел 

да помогне на групата да го разбере и преодолее. Представете си, че този човек 

има знанията, уменията и темперамента  да помогне на хората, да се чувстват 

чути. Представете си как този човек ще направи така, че по-тихите хора да се 

чувстват добре, да прекрати критицизма, как да окуражава хората да мислят 

вместо да се затварят в себе си. Ако такъв човек се допусне до групата и до 

срещата, качеството на работа значително ще се повиши. 

 

Процедурата по фасилитирането обикновено се състои от три етапа.  

 кратка среща  

 индивидуална среща 

 обща среща 

 

Няколко правила, които трябва да се спазват по време на срещите: 

 Не прекъсвайте говорещия – колкото повече говори, толкова повече 

информация ще получите.  

 Не си позволявайте да бъдете съдник – вие не сте съдник, а 

фасилитатор. Не съдете постъпките и действията на говорещия, не 

определяйте кое е добро и кое е лошо, кое е справедливо и кое не.  

 Задавайте насърчаващи въпроси, които ще окуражат говорещия.  

 Бъдете добър слушател.  
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 Бъдете добър наблюдател и се научете да разчитате на невербалния 

език. 

 Бъдете дискретен.   

 Намерете начин да се уверите, че правилно сте разбрали казаното чрез  

задаване на „сверяващи” въпроси.  

Фасилитаторът не взема решения вместо страните – той им помага да 

решават заедно и да носят отговорност за това. Фасилитаторът е само човекът, 

който строи мостове между хората.  

*** 
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ГЛАВА ВТОРА: КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ – 

ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ С ГРАЖДАНИТЕ И 

БИЗНЕСА 

 

Комуникационната стратегия е съвкупност от дейности и мероприятия, 

които представляват пътищата за популяризиране на стандартите за работа и 

комуникация на общинската администрация с гражданите и 

представителите на бизнеса, за спечелване на обществената ангажираност към 

реализирането на съответните мерки и дейности и постигането на желаните 

резултати за подобряване на отчетността, контрола и превенция на корупцията. 

Комуникационната стратегия е документ, които е предпоставка за успешното 

спазравене на стандартите за работа и комникация на общинската 

администрация с гражданите и бизнеса. Основните области в които трябва да се 

работи при разработването на Комуникационна стратегия са: 

1. Mото на омуникационната стратегия 

 
 

2. Основна цел на Комуникационната стратегия 

 

Да се популяризират единни стандарти за работа и комуникация на 

общинската администрация с гражданите и представителите на 

бизнеса. 

 

„Общинските администрации – достъпни, прозрачни и компетентни” 
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3. Цели на Комуникационната стратегия 

 
 

4. Принципи за изпълнение на Комуникационната стратегия 

 Безпристрастност, откритост и точност. 

 Достъпност за всички (публичност). 

 Яснота и опростеност. 

 Последователност и съответствие с целите и приоритетите на Плана. 

 Съвременност. 

 Законосъобразност – в съответствие с установените правни норми, 

правила и практики. 

 Високо качество. 

 Мониторинг и периодичен преглед. 

 Ефективност. 

 Ефикасност. 

 

5. Целеви групи на Комуникационната стратегия 

 Общинските власти – кмет, заместник кметове и общински съвет. 

 Общинската администрация. 

1. Да се подобри  отчетността, контрола и превенция на 

корупцията в дейността на общинските администрации  

2. Постигане на обществено внимание и ангажираност към 

реализирането на приоритетите и целите. 

3. Популяризиране на идеите и практиките отчетността, 

контрола и превенция на корупцията. 
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 Представителите на бизнеса – инвеститори, работодатели, работници и 

служители. 

 Представители на различните обществени институции – учители, лекари. 

 Представителите на неправителствени организации и фондации. 

 Населението на Общината като цяло. 

 Медиите. 

 

6. Комуникационни канали  

6.1. Външни комуникационни канали 

 Уеб сайт 

 Информационна брошура 

 Презентационно CD  

 Открити срещи и обсъждания с населението в Общината /района 

 Кутия за мнения и препоръки  

6.2. Вътрешни комуникационни канали 

 Семинари и обсъждания с представители на местната общинска 

администрация  

 Регулярни срещи с местните консултативни съвети/ граждански 

съвети  

 Електронна поща и телефонни разговори 
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7. Ролята на партнъорство при разработването на ефективна 

Комуникационна стратегия 

 

Комуникационната стратегия трябва да залага на духа на партньорство и 

сътрудничество между обществените и частни структури на общинската 

администрация, представителите на бизнеса и населението, между публичния 

сектор, частният бизнес и неправителствените организации.  

 
Публично-частното партньорство е процес, който се дефинира в по-широк 

и в по-тесен смисъл. По широкото тълкуване на процеса представлява 

покриване на цялата гама на сътрудничество между публичния сектор и 

частните партньори, което в много случаи води до създаване на смесени 

предприятия. По-конкретно публично-частното партньорство се разглежда като 

съвместно разработване и изпълнение на специфични проекти. Насоките на ЕС 

за успешно публично-частно партньорство го определят като "партньорство 

между публичния сектор и частния сектор за целите на осигуряването на проект 

или услуга, обикновено предоставяни от публичния сектор". 
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В момента в общественото съзнание в България, и в частност в общината, 

благодарение на многогодишното натрупване на проблеми, които не намират 

трайно решение и благодарение къде на съзнателните, къде на неволните 

действия на различни групи от хора с често противоположни интереси, на 

въпроса за корупцията се гледа по начин, който е крайно неизгоден за нито една 

от заинтересованите страни. Постигането на рационално и положително 

възприемане на проблема ще доведе на първо време до възможност за 

конструктивно говорене по него, а като краен резултат и до трайното му 

решаване на базата на аргументи и факти, а не на изолирани интереси и/ или на 

емоции. 

Така че основната теза, около която е изградена тази комуникационната 

стратегия е: „Общинските администрации-достъпни, прозрачни и 

компетентни“.  

Практически всяко населено място в страната има проблеми със 

корупцията и компетентността в административните структури, затова 

разработването на комуникационна стратегия  и изпълнението й ще допринесът 

за намаляване на корупцията и повишаване на удовлетвореността на гражданите 

и бизнеса от административното и информазионно обслужване. В този смисъл е 

от ключово значение тя да доведе до реални резултати, заради което сме 

заложили голям брой общи комуникационни цели, които да изпълним. 

Общи цели на комуникационната стратегия: 

 да съдейства за изграждане на обществено съзнание, за което 

корупцията е проблем, а не  решение 

 да работи за изграждане на информирано поведение, съобразени с 

принципите на устойчивото развитие 
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 да подпомогне създаването на критичен минимум от заинтересовани 

страни, които работят в единна комуникационна посока на всеки етап 

от изпълнението 

 да подобри между институционалната комуникация и взаимодействие 

 да работи активно за създаване на благоприятна медийна среда 

 да промени обществените нагласи и да създаде обществена 

нетърпимост и нетолерантност към корупцията  

 да способства за създаване на единна и добре работеща 

информационна система на всички общински нива 

 да сегментира комуникационния поток с цел осигуряване на пълнота и 

дългосрочен ефект 

 да идентифицира всички заинтересовани страни и да работи за 

успешното им коопериране 

 да създаде и поддържа съзнателен, целенасочен и постоянен диалог с 

всички потенциални съюзници, а още повече – с потенциалните или 

настоящи опоненти 

 да изгради на единен комуникационен поток – всяка публична 

комуникация по темата на представители на общинската 

администрация да е предварително съгласувана с външните 

консултанти и да следва предварително набелязани ключови послания 

 да създаде условия за постигане на приемственост в действията на 

общинската администрация и в политиките на общината по отношение 

на корупцията  

 да изгради такава философия на поведение на общинските структури, 

при която проактивните действия предхождат репресивните (първо 

поощряваме, след това санкционираме) 
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 да „излъчи” на официални говорители по темата „антикорупция” от 

общинската администрация – хора, които са предварително обучени да 

общуват с медии и други заинтересовани страни и които са в състояние 

професионално и правилно да управляват информационния натиск. Те 

и само те да са гласовете и лицата на цялата комуникация 

 да стимулира създаването на стройна и добре функционираща мрежа 

от експерти и служители на общинско ниво, които са ангажирани 

пряко с улесняване на достъпността на информацията, повишаване на 

компетентността на служителите и превантивни мерки срещу 

корупционния риск. 

 да създаде традиции за постоянен мониторинг на проблемни зони и 

групи от хора 

 да позволи директен достъп на ключовите консултанти по проекта до 

ключовите фигури в общинското ръководство и да стимулира работата 

им в екип 

 

8. Етапи при постигане на целите на Комуникационната стратегия 

8.1. Първи етап при постигане на целите на Комуникационната стратегия 

Основният въпрос, който ни интересува е как да „обърнем” общественото  

съзнание, за което въпросът за корупцията и компетентността на общинската 

администрация изобщо не стои, или стои там в графата „негативно и 

емоционално отношение” в обществено съзнание, което се отнася с тях като с 

ресурс. За този процес може и 10 години да не са достатъчни, но със сигурност, 

при правилно насочена и балансирана комуникация, поне можем да поставим 

тази тема в дневния ред на жителите и да изградим рефлекси. Целта ни е да 
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излезем от „комуникационно обществено безразличие”, което не се вълнува 

какво се случва с корупционните практики и реагира само и единствено, ако и 

когато има вероятност да бъдат пряко засегнат личният му интерес.  

Него трябва да преодолеем още в началото, със стартирането на първия 

етап на нашата стратегия. Предстои ни справяне с непосредствените проблеми в 

комуникацията и поставянето на подходяща основа за последващите 

комуникационни етапи. 

Комуникационни цели на първия етап: 

Това, което трябва да се направи е да се фиксират конкретните 

комуникационни цели и тактиките за постигането им за първия двегодишен 

етап от стратегията, както и да определим заинтересованите страни. Тази част 

от стратегията е с най-мащабен обхват и съдържа множество разнородни и 

разнопосочни действия, чиято основна цел е да създадат предпоставки за 

промяна на обществените нагласи и постепенно градиране до достигане на ниво 

на конструктивно отношение към компетентността на общинската 

администрация, отварянето и към гражданите и превенция на корупционния 

риск.  

Комуникационните цели на този етап са пряко зависими от 

непосредствените комуникационни нужди, свързани със компетентността на 

общинската администрация, отварянето и към гражданите и превенция на 

корупционния риск и отразяват необходимостта от спешни и професионални 

стъпки за създаване на благоприятна комуникационна среда и повишаване на 

общата грамотност по темата. Целта на този първи комуникационен етап е да 

преодолее проблемите, произтичащи от ниската атрактивност на самата 

материя, от особеностите на комуникационната среда в момента и да се справи 

с „лошата” традиция в поведението, в комуникацията и в нагласите.  
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Комуникационни цели Тактики за постигането им 

- да преодолеем лошата традиция в 

комуникацията за корупционните 

практики 

 

 

- провеждането на изследване по 

темата за корупцията 

-  да се създаде специален сайт за 

корупционните практики в града, 

свързан с общинския 

- водене и публикуване на този сайт 

на  официална публична статистика 

за корупционните практики  

- създаване на своевременно 

обновявана секция „прозрачност и 

антикорупция” на сайта 

- повишаване на журналистическата  

грамотност по темата 

 

- въвеждане на комуникационна 

линия за планирана работа с 

медиите  

- проактивна работа с медиите 

провеждане на персонални срещи с 

ключови журналисти  

- създаване на „информационна 

банка” на сайта за корупционни 

практики, където медиите да могат 

да правят справки и т.н.  

- регулярно подаване на информация 

по темата на медиите 

- изпращане на аналитични 

информационни материали до 
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медиите 

- включване на медиите в 

обществени дискусии, свързани с 

корупцията 

- да внесем яснота в действията на 

общината по отношение на 

корупцията 

- представяне на ключовите фигури в 

структурите на общината, 

ангажирани с процеса на превенция 

на корупцията 

- създаване на традиция за изготвяне 

и официално представяне пред 

медиите на тримесечен публичен 

отчет за анти корупционните мерки  

- създаване на телефонна линия за 

въпроси, свързани с работата на 

общината в сектора на 

корупционния риск  

- въвеждане на унифицирани мерки 

във всички общински структури и 

актуализацията им. 

- да централизираме 

комуникационния процес за 

постигане на монолитност и високо 

ниво на контрол 

 

- излъчване на официални 

говорители по въпросите на 

корупцията от страна на общината 

- медийно обучение на говорителите 

- изготвяне на план за кризисна 

комуникация 

- изграждане на поддържаща мрежа 
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от ключови послания, твърдения и 

факти, които се използват при 

комуникацията  

- съгласуване на всички медийни 

изяви 

- да изградим партньорски 

отношения с максимален брой 

заинтересовани страни 

- индивидуални срещи с ключови 

заинтересовани страни 

- създаване на съвместни инициативи 

със заинтересовани страни 

- идентифициране на потенциални 

естествени лидери на мнение, които 

да бъдат привлечени за партньори 

- създаване на партньорства и 

поставянето на активни линкове на 

сайта за корупцията към други 

сайтове, които се занимават с 

подобна тематика  

- да засилим диалога с групите за 

натиск 

- внимателно проучване и 

мониторинг на всички потенциални 

групи за натиск 

- прецизна таргитирана работа с 

недоволните жители  

- идентифициране на неформалните 

лидери сред потенциални групи за 

натиск и превантивна работа с тях 

- да ангажираме представителите на - Въвеждане на комуникационна 
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бизнеса с темата за корупцията линия, свързана с възпитаването на 

правилно отношение към 

общинската администрация на 

гражданите и бизнес общността 

- Реализиране на съвместни 

инициативи  

- иницииране на публични срещи с 

представителите на визнес сектора 

- Годишно публично събитие за 

бизнеса за награждаване на фирми 

за коректно партньорство  

 

Заинтересованите страни на този първоначален етап от работата е доста 

дълъг, но това се прави с цел да обхванем всички тях още на това ниво, за да 

можем постепенно да създадем благоприятна среда на подкрепа за 

инициативите на общината. 

 Община (ключова заинтересована страна) 

 Районите кметства (пряко заинтересована страна) 

 Министерство на финансите (ключова заинтересована страта) 

 Сдружения, граждански движения  (група за натиск) 

 Медиите (потенциална група за натиск, ключова заинтересована 

страна) 

 Организации, които имат отношение към анти -корупционната 

политика (косвено заинтересовани страни) 

 Европейската комисия (ключова заинтересована страна) 

 Компании и фирми, представители на бизнеса (косвено заинтересовани 

страни) 
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 Гражданите на общината (косвено заинтересована страна) 

 Граждански сдружения, инициативи, организации (косвено 

заинтересована страна) 

 Експерти в областта на публичната администрация (косвено 

заинтересована страна) 

8.2. Втори етап при постигане на целите на Комуникационната стратегия 

На втория етап при постигане на целите на Комуникационната стратегия 

стратегията е необходимо да развиваме постигнатото и да разширим 

разбирането за персоналната отговорност на всеки жител на общината към 

собственото му етично поведение и това по отношение на корупцията. 

Основната цел в стратегията на този етап е създаване на култура, която разбира 

нуждата от намаляване на количеството корупционни практики, които годишно 

се реализират в общината и постигане по този начин на реалното намаляване на 

общото количество корупционни практики. На този етап трябва също да се 

подобри институционалното взаимодействие по въпросите на корупцията, 

прозрачността и поставянето й сред приоритетите на локалните и националната 

администрации. 

Комуникационни цели: На този етап комуникацията ще е много по-

таргитирана и с по-висока степен на ангажиране на обществото. Целта е да 

продължим да развиваме етични нагласи, които подпомагат усилията на 

общината да намали риска от корупционни практики и да повиши културата на 

гражданите за тях. Този етап трябва да започне активното изграждане на нови 

форми на обучение и дори на програми за обучение, които да работят основно с 

младите хора. По очевидни причини – те са тези, които ще поемат „щафетата” и 
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ще вземат решенията в бъдеще. Освен това, те са по-възприемчиви и затова на 

този етап ще заложим много инициативи, свързани с тях. 

 

Комуникационни цели Тактики за постигането им 

- да изградим доверие в работата на 

общината  

- обявяването в началото на всяка 

година на конкретните цели на 

общинската администрация и 

отчитане на свършеното в края на 

всяка година 

- провеждането на кръгли маси на 

тема корупция и прозрачност 

веднъж годишно 

- създаване на виртуален пул  

- монтиране на информационни 

табла в общинските училища 

- организиране на тримесечни срещи 

на представители на регионалните 

общински администрации с 

граждани  

- въвеждане работеща структура, 

които позволява санкциониране 

както на юридически, така и на 

физически лица, които съзнателно 

поощряват корупционни практики  

и изграждане на ефективно 

работещо звено за контрол  
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- откриване на специален зелен 

телефон 

- да ангажираме медиите в процеса 

на изграждане на трайна и 

конструктивна поведенческа 

култура за прозрачно управление 

 

- организиране на семинари и кръгли 

маси с медийно участие 

- създаване на медийно партньорство 

с ключови медии и публикуване на 

редовни рубрики  

- организиране на съвместно 

посещение на административни 

служители и представители на 

медиите в държава с много висока 

степен на прозрачност, 

компетентност и анти корупционни 

практики 

- организиране на радио игра  

- да работим активно с младите за 

изграждане на разбиране за етично  

поведение 

 

- организиране на обучение на 

учителите 

- подготвяне на книжки  

- организиране на открити уроци в 

училищата 

- провеждане на конкурс за графити 

на специално изградена стена за 

графити 

- да сегментираме комуникационните 

послания в зависимост от 

различните аудитории 

- поставяне на спирките на градския 

транспорт, на входовете на 

общинските гради, училищата, 
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детските градини табели на 

български и английски език с 

информация за етично поведение 

- Инициатива за обучение за 

поведението ни през свободното 

време. 

- Изработване на информационни 

брошури 

- организиране на срещи със 

живеещите в районите по темите на 

отговорното и етично поведение  

- организиране на хепънинги в 

градинките с демонстрации, игри и 

раздаване на информационни 

материали 

- търсене на варианти за създаване на 

граждански комитети във всеки 

общински район 

- да подобрим взаимодействието 

между различните институции и да 

постигнем единен комуникационен 

модел 

- създаване на постоянна работна 

група, включваща представители на 

институциите, за работа по 

изграждане на единна политика на 

регионално ниво за възпитаване на 

култура на отговорно поведение и 

превенция на корупцията  

- да стимулираме компаниите да - да се проведе изследване сред 
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въвеждат в работата си етични  

принципи 

 

компаниите на територията на 

общината дали имат и в каква 

степен са въведени етични  

политики в работата им 

- да се проучат и приложат по-добри 

икономически стимули или условия 

за фирми, които са въвели такива 

политики и следят за прилагането 

им  

- приносът на всяка фирма, въвела 

такива политики да се преценява по 

обективни критерии и да води до 

изготвянето на годишна класация 

 

Заинтересовани страни 

 

 Общината (ключова заинтересована страна) 

 Районните кметства в общините (ключови заинтересовани страни) 

 Министерски съвет (ключова заинтересована страна) 

 Министерство на финансите (ключова заинтересована страна) 

 Министерство на образованието (ключова заинтересована страна) 

 Общинското ръководство (ключова заинтересована страна) 

 Гражданите на общината (ключова заинтересована страна) 

 Медиите (потенциална група за натиск, ключова заинтересована 

страна) 

 Организации, които имат отношение към проблемите с корупцията 

(пряко заинтересована страна) 
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 Общинското ръководство на територията на общината (ключова  

заинтересована страна) 

 Гражданите на същата община (ключова заинтересована страна и 

потенциална група за натиск) 

 Компании и фирми, представители на бизнеса (пряко заинтересована 

страна) 

 Общински институции, училища, детски градини (пряко 

заинтересована страна) 

 Гражданите на общината (косвено заинтересована страна) 

 Граждански сдружения, инициативи, организации (косвено 

заинтересована страна) 

 Експерти в областта на публичната администрация (косвено 

заинтересована страна) 

8.3. Трети етап при постигане на целите на Комуникационната стратегия 

Тъй като този етап на комуникационната стратегия степента на 

конкретност е относително ниска. На този етап от изпълнението на целите на 

стратегията вече ще трябва да е сведено до минимум комуникационното 

обществено безразличие и нагласите не само на гражданите, но и на бизнеса 

трябва да са ориентирани към разбирането за отговорно поведение по 

отношение на корупцията. Последният етап на стратегията ще е с дългосрочен 

обхват. Неговата цел вече е дълбочинната комуникация и работата с 

институциите и компаниите за разработване и въвеждане на мащабни политики 

на преход към практиките на устойчивото развитие, в това число и по-доброто 

административно управление. 

Устойчивото развитие е процес на социална промяна, която засяга всички 

членове на обществото. Целеполагането и разписването на конкретни действия 
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на етап три подлежи на актуализация в зависимост от постигнатите резултати 

при изпълнението на целите на първи и втори етап, затова общата рамка на 

действие е: 

Логика на 

стратегията 

Описание Показатели за 

напредък 

Методи за 

проверка 

Влияние на 

външни фактори 

Стратегичес

ки цели 

Превръщането на 

етично 

отговорното 

поведение в 

персонален 

приоритет на 

гражданите 

Степен на 

ангажиране с 

етично отговорно 

поведение 

 

Изследване с 

локален обхват 

 

 

Законодателна 

рамка 

 

 

Оперативни 

цели 

Ангажиране на 

възможно най-

висок процент от 

гражданите на 

общината с 

ежедневни 

дейности   

Степен на 

посочване на 

етично 

отговорното 

отношение сред 

10 лични 

приоритета 

Процент на 

извършване на 

ежедневни 

дейности по 

етично отговорно 

поведение 

Наблюдение на 

развитието на 

статистика за 

корупционните 

практики 

Изготвяне на 

периодична 

социална карта  

Инфраструктура, 

която позволява 

максимално 

опростено 

извършване на 

такива дейности 

от гражданите 

Единна 

информационна 

система 

 

 

 

Резултат Намаляване на 

корупционния 

по-малко 

количество на 

Статистически 

данни резултати 

Активност на 

неправителствени
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риск 

По- голяма 

прозрачност и 

компетентност на 

общинските 

служители 

корупционни 

практики 

По-голямо 

количество на 

предотвратени 

корупционни 

опити 

от единната 

информационна 

система 

Данни на 

компаниите, 

свързани с опити 

за корупция 

те организации 

Активност на 

гражданските 

организации 

Степен на 

толерантност/ 

нетолерантност 

към 

корупционната 

практика 

Логика на 

стратегията 

Описание Показатели за 

напредък 

Методи за 

проверка 

Влияние на 

външни 

фактори 

Стратегичес

ки цели 

Превръщането на 

етично 

отговорното 

поведение в 

корпоративен 

приоритет 

Степен на 

ангажиране на 

компаниите с 

етично отговорно 

поведение 

 

Изследване с 

локален обхват 

мониторинг на 

фирмите 

 

 

Законодателна 

рамка 

 

 

Оперативни 

цели 

Ангажиране на 

всички компании 

на територията на 

общината с 

въвеждане на 

политики 

Вид и степен на 

въвеждане на 

политиките 

Степен на 

съпричастност на 

ръководството 

Наблюдение на 

развитието на 

статистика за 

корупционните 

опити 

Иновативният и 

Система за 

финансови 

облекчения 

Единна 

информационаа 

система 
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Степен на 

съпричастност на 

персонала 

 

ефективност на 

въведените от 

компаниите 

политики 

 

 

 

Резултат Намаляване на 

корупционният 

риск 

Повече 

прозрачност и по 

високо доверие в 

работата на 

общинската 

администрация 

Налагане на 

етична култура в 

бизнеса 

По-малко 

количество на 

корупционните 

опити по сектори 

Повишаване на 

количеството на 

етични и 

компетентни 

служители 

Статистически 

данни 

Резултати от 

единната 

информационна 

система 

Данни от 

наблюдаващите 

институции 

 

 

Активност на 

неправителствени

те организации 

Законова рамка 

Данъчно 

облекчение 

Активност на 

наблюдаващите 

институции 

Степен на 

толерантност/ 

нетолерантност 

към корупцията 

Логика на 

стратегията 

Описание Показатели за 

напредък 

Методи за 

проверка 

Влияние на 

външни фактори 

Стратегически 

цели 

Интегрирана 

институционална 

работа по 

въвеждане на 

принципите на 

устойчивото 

Степен на 

ангажиране на 

институциите 

Степен на 

ангажиране на 

служителите в 

Изготвяне на 

годишни планове 

Мониторинг на 

изпълнени/ 

неизпълнени 

ангажименти 

Законодателна 

рамка между 

институционална 

координация 
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Третият етап на стратегията има за цел да маркира пътя за достигането на 

устойчиво развитие с помощта на комплексни и разнородни инструменти. Най-

общо казано на този последен етап би трябвало да се следва т. нар. QUALITY 

развитие институциите, 

заети с тези 

проекти 

 

 

 

Оперативни 

цели 

Изработване на 

централизирана 

рамка с висока 

степен на 

гъвкавост и 

възможности да 

локална 

адаптивност 

   

Реалистичност и 

ефективност на 

поставените цели 

тримесечен 

контрол 

 

 

 

 

Ефективност от 

направените 

стъпки 

Единна 

информационна 

система 

Инфраструктура 

Технологии за 

превенция на 

корупцията и 

ефективен 

мониторинг  

 

Степен на 

съпричастност на 

институциите 

 

Резултат Постигане на 

отговорно 

поведение на 

национално и 

регионално ниво 

Статистика за 

брой 

предотвратени 

опити за 

корупция и т.н. 

 

 

Статистически 

данни резултати 

от единната 

информационна 

система 

 

Активност на 

наблюдаващите 

институции 

стимули и 

санкции  
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модел. Според него изграждането на устойчиви комуникационни етични  

практики е начинът за постигане на отношения и обществено разбиране, които 

отчитат взаимодействието на всеки от нас с общинската администрация и не 

пренебрегват човешкото въздействие върху нея. Най-общо комуникацията в 

последния етап от стратегията трябва да следва няколко „правила”, а именно: 

 Навлизане в дълбочинна комуникация и определяне не просто на 

заинтересованите страни, но и броя на хората във всяка една от тях. Това 

е инструмент, благодарение на който можем много точно да разпределим 

комуникационните усилия, ресурсите и очакванията, защото ще знаем до 

колко точно хора достига всяка таргитирана комуникация. Публиките 

трябва да бъдат класифицирани и категоризирани на същия принцип, на 

който това се прави например в търговията. И тогава комуникацията 

трябва да бъде концентрирана върху тези от тях, които са с 20 или повече 

процента потенциал да влияят не само на други обществени групи, но и на 

институциите. 

 Разбиране на публиките – преди да очакваме ангажираност и 

проактивно поведение, трябва добре да разберем вече сегментираните 

групи, на които ще влияем с нашата комуникация – какви са техните 

ценности, очаквания, желания, страхове, съмнения, имат ли доверие в 

институции, в кои точно и защо и т.н 

 Да задаваме правилните въпроси -  тук целта е да направим 

представителни изследвания за всяка ключова група и да задаваме 

конкретни въпроси, които да обслужват нашата цел. Например какво 

респондентите искат и биха оценили високо по отношение на успешното 

управление на корупционния  риск , одобряват ли действията на общината 

в тази посока, искат ли промяна и каква, какво би ги накарало да се 
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ангажират с проактивни действия в подкрепа на общинските политики и 

др. 

 Вярна интерпретация на събраната информация – събраната 

информация трябва да бъде правилно разчетена и поставена в по-широкия 

контекст на етично отговорното поведение и култура. Крайната цел е 

постигането на чист диалог с заинтересованите страни за изграждане на 

връзки, основани на уважение, а не на „аргументирана победа”. Ролята на 

общинската администрация в този процес на създаване на обществена 

култура за етично отговорно поведение е не да „спечели” по силата на 

правото, закона и т.н., а да мине отвъд буквата на закона и да бъде 

достатъчно гъвкава, че да убеждава на базата на здрави и добронамерени 

отношения с гражданите и да е в състояние да овладее рисковите групи и 

модели на поведение, както и да тушира негативни обществени реакции. 

 Личен пример – ключов за успеха на този тип комуникация е „личният 

пример”. В „борбата” против корупцията и за общественото доверие 

личното поведение на ключовите институционални фигури с обществено 

влияние във формална и неформална среда трябва да бъде „в 

съответствие” с ценностите, които те защитават публично. 

Следването на тези „правила” е предпоставка да се увеличи общественото 

доверие и да се повиши интерактивността между общинските институции и 

жителите на общината и да създаде необходимата степен на чуваемост и 

кооперативност, която да съхрани и развие постигнатото през първите два етапа 

на работа на стратегията. Повишавнето на ефективността на комуникацията 

между администрацията с гражданите и бизнеса ще продължи да работи в полза 

на една „чиста” община, където и децата знаят какво е корупция и как да 

постъпват с нея. 

*** 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основната цел на Наръчника за работа и комуникация на общинската 

администрация с гражданите и бизнеса е посредсвом  извеждането на етичните 

стандарти за работа и комуникация на общинската администрация с гражданите 

и бизнеса и определяне на осномвните цели и моменти разработване и 

изпълнение на Комуникационна стратегия, да се постигне нещо много просто – 

да превърне общината от периодично се сблъскваща се с проблем с корупцията, 

в администрацията, където темата за прозрачността е част от обществения 

диалог и където гражданите знаят „цената” на всеки техен опит. Защото  

безотговорното отношение към корупцията е проблем, който засяга обществото 

като цяло. То показва липса на социална отговорност, слаба загриженост за 

средата в която живеем и за опазването на обществената собственост и правата 

на другите. В момента в общините корупционните практики и безотговорното 

отношение към тях е обществено приемливо и не води до социални санкции. 

Нашата цел е да променим това и да направим подобно поведение неприятно за 

обществото. И тук не говорим не толкова за налагането на административни 

мерки за редуцирането на такива прояви, колкото за създаването на социална 

нетърпимост към тях. Разбира се, в този процес роля играе всеки човек, но е 

задължително общинската администрация да поеме водеща роля, да изгради 

подходяща структура, да създаде минимум условия, да въведе стимули, които 

да позволяват налагането на нови политики. Общинските структури имат 

ключова роля за преодоляването на комуникационното обществено 

безразличие, при образованието на гражданите на общините и на компаниите в 

града за необходимостта от промяна на поведението. Това е дълъг процес, 

свързан с генерални за нашето общество промени в методите на работа и в 
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модела на потребление и поведение (за гражданите). Но най-голямата промяна, 

която трябва да постигнем е в мисленето и нагласите сред обществото. Това е и 

причината в настоящия Наръчник да залага повече на убеждение и стимули, 

отколкото на санкции. Едното, разбира се, не може без другото, тъй като винаги 

ще има асоциално поведение, но нашата крайна цел е да превърнем 

безотговорното отношение в маргинално и изолирано действие.  

*** 
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

Ръководството на общинската администрация на район „Владислав 

Варненчик” се стреми към непрекъснато подобряване достъпността, 

компетентността на служителите си и съответно удовлетвореността на 

клиентите. За постигане на тези цели е разработен проект „Общинските 

администрации – достъпни, прозрачни и компетентни, като район Владислав е 

водеща организация с партньори: район „Централен”на  община Пловдив, 

община Долни Чифлик и община Белослав.  

Проектът „Общинските администрации – достъпни, прозрачни и 

компетентни” се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски социален фонд.  

Общ бюджет на проекта: 566 149 лв 

Срок за изпълнение:  12 месеца 

  

Специфични  цели на проекта: 

1. Подобряване на организацията и работните процеси на общинските 

администрации за отварянето им към обществото; 

2. Създаване на механизми за постигане на прозрачност и ефективен 

контрол и предоставяне на достъп до обществена информация; 

3. Повишаване информираността на гражданите и бизнеса относно 

административната дейност при обслужването им и насърчаване на 

активното гражданско участие в процесите на вземане на решение и 

контрол. 

Проектни дейности: 
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1. Анализ на дейността на ОА в сферите прозрачност, отчетност, 

контрол, превенция на корупцията. 

2. Проучване на опита,  въвеждане и популяризиране на добри 

практики от български общини и държави членки на ЕС в сферите 

прозрачност, отчетност, контрол и превенция на корупцията. 

3. Разработване и реализация на програма за оптимизиране на 

дейността на ОА за тяхното отваряне, прозрачност, информиране на 

гражданите и бизнеса и по-добра отчетност и комуникация. 

Изграждане на звена /длъжности/ с постоянен ангажимент в 

областта на прозрачното управление. 

4. Разработване и внедряване на единни стандарти за работа и  

комуникация  на ОА с гражданите и бизнеса.  

5. Обновяване и развиване на системата за информация и   

комуникация на ОА с гражданите и бизнеса. Внедряване на 

технически средства, които ще се ползват след завършване на 

проекта.  

6. Развиване и обновяване на Интернет страниците на  ОА. 

7. Провеждане на кръгла маса на тема: „Общинските администрации – 

достъпни, прозрачни и компетентни” /по една за всяка от 

партньорските общини/ за по-ефективна и регулярна комуникация 

между заинтересованите страни във връзка с прозрачността и и 

отчетността, превенцията и противодействието на корупцията в 

администрацията. 

8. Организация и управление на проекта. 

9. Провеждане на  външен одит на проекта. 

10. Дейности за информация и публичност. 

*** 


