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Въведение 
 

През годините Институт за 

икономическа политика (ИИП) работи по 

множество инициативи и проекти за 

отстояване на принципите на добро и 

прозрачно управление, на централно и 

на местно ниво, както и за насърчаване 

на гражданското участие в процеса на 

вземане на решения и формиране на 

политики. Именно затова и през есента 

на 2014 г. екипът на Института стартира 

проекта „Твоята община те очаква 

онл@йн“, в чийто фокус попада 

използването на дигиталните 

технологии от местните власти в 

България за подобряване на 

функционалността и съдържанието на 

предлаганите от тях услуги, за 

структуриране на процесите в 

администрацията спрямо нуждите на 

бизнеса и гражданите и, не на последно 

място, за изграждане на цялостна 

концепция за публичност и по-

ефективно включване на гражданското 

общество в процесите на формулиране, 

реализиране и мониторинг на политики.  

Настоящото изследване е проведено 

с подкрепата на Посолството на 

Съединените американски щати в 

България като основите са положени в 

сътрудничество с Института за 

електронно управление към Училището 

по публична администрация Рътгърс, 

Щатски университет на Ню Джърси. 

Институтът за електронно управление е 

създател на методологията и Индекса за 

дигитално управление, залегнали в 

докладите „Дигитално управление в 

общините в световен мащаб“ (Digital 

Governance in Municipalities Worldwide). 

Тези доклади имат глобално измерение 

и  дават оценка на интернет страниците 

на най-големите по брой население 

общини във водещи по интернет 

потребление държави от цял свят. До 

момента, от интернет страниците на 

българските градове единственото тази 

на София е била обект на изследване 

чрез Индекса.  

Всеки един от критериите, 

формиращи петте категории на 

изследването (сигурност и защита на 

личната информация; използваемост, 

съдържание, предлагани услуги, 

гражданско участие и социална 

ангажираност), от една страна, отразява 

нуждите и очакванията на местния 

потребител, които разбира се варират в 

зависимост от социалните и географски 

характеристики на самата община, но 

също така и на глобалния потребител, 

който очаква с няколко клика на 

мишката или докосвания на екрана да 

открие истинското лице на съответния 

град. Дефинирани така, петте категории 

определят ясно какъв трябва да бъде 

досегът на гражданите до 

административното и социално-

икономическо ежедневие на общините 

чрез техните интернет страници, а 

именно – сигурно, бързо, удобно, 

информирано, подчинено на 

принципите на диалогичност, 

последователност и прозрачност.  
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Едновременно с това трябва да 

бъдат отчетени и някои специфични 

характеристики, които са типични за 

съдържанието на интернет страниците 

на българските общини в следствие на 

законодателството и устройството на 

управление. Именно затова си 

поставихме за цел да отразим тези 

специфики при изпълнение на 

изследователския проект в България, 

внасяйки някои промени и допълнения в 

методологията.  

Концепцията на изследването няма 

за цел да създаде еднотипни интернет 

страници, а напротив да поощрява 

тяхното разнообразие и отличава 

находчиви хрумвания за постигането на 

едни и същи цели, които са заложени 

при създаването им. Сравняването по 

отделни категории и компоненти също 

така може да допринесе за 

разпространяването на добри практики 

и взаимстването на отделни идеи. 
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Методология 
 

Използваната от Институт за 

икономическа политика методология за 

оценка на интернет страниците на 27-те 

най-големи общини в България 

(областни центрове) се базира на 

Индекса за дигитално управление, 

който е разработен от Института за 

електронно управление към 

Училището по публична 

администрация Рътгърс, Щатски 

университет на Ню Джърси. Именно 

тази методология е в основата на 

докладите „Дигитално управление в 

общините в световен мащаб“ (Digital 

Governance in Municipalities Worldwide), 

издавани на всеки две години (2003, 

2005, 2007, 2009, 2011, 2013/14, 

2015/2016). Тук следва да се направи 

уточнение, че макар да се прилагат 

индикатори, част от Индекса за 

дигитално управление, настоящето 

изследване не оценява степента на 

въвеждане и използваемост на 

електронно управление от страна на 

разглежданите общини, а оценява 

техните интернет платформи спрямо 

пет категории, които по отделно и в 

своята цялост представят подхода на 

всяка една от изследваните общини към 

използването на съвременните 

дигитални технологии. 

Оценката се базира на 109 

индикатора, разпределени в следните 

пет категории: 1. сигурност и защита 

на личната информация; 2. 

използваемост; 3. съдържание; 4. 

предлагани услуги; 5. гражданско 

участие и социална ангажираност. За 

всяка от категориите в изследването са 

включени между 19 и 27 индикатора, а 

оценката по тях се прави по 

четириизмерната скала (0, 1, 2, 3). За да 

бъде избегнато изкривяване на 

резултатите в следствие на по-високия 

абсолютен брой точки в дадена 

категория, във всяка от тях са 

претеглени така, че да допринасят с 20 

точки в общата оценка. Така 

максималният общ резултат може да 

достигне горна граница от 100 точки. 

По-пълно описание на използваните 

индикатори можете да намерите в 

Приложение I. 

При стартирането на проекта и 

провеждането на пилотното изследване 

през 2015 г. броят на индикаторите бе 

106, но с цел да бъде по-пълно 

изследването бяха въведени 

допълнителни въпроси, които 

изместиха част от остарелите и 

неприложими за българската среда. 

Цялата промяна в индикаторите бе 

съобразена така, че да не доведе до 

влияние в крайните резултати и трите 

годишни измервания (2015, 2016 и 

2017 г.) да бъдат съпоставими. 

Осъществените промени бяха 

фокусирани главно в категориите 

„Съдържание“ и „Гражданско участие и 

социална ангажираност“, като бяха 

поставени две цели:  

Цел 1:  Да се измери каква 

информация е представена на сайта за 

дейността на Общинския съвет, както и 

има ли директна връзка с хората, които 

заемат избираеми длъжности.  
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Цел 2: Дали и как общините 

използват социалните мрежи в своята 

дейност: прозрачност, актуалност, канал 

за обратна връзка. 

За да се минимизират грешките и 

пропуските при оценяване, в процеса 

участват двама експерти от ИИП, които 

преглеждат отделните индикатори 

независимо един от друг, като при 

установено разминаване в оценките се 

прилага арбитраж.  

Предварителна оценка на интернет 

страниците на 27-те общини е 

проведена през май-юни 2017 г., а 

периодът на официалното изследване е 

септември-ноември 2017 г. 

 

Таблица 1. Методология: Индекс за електронно управление (2017 г.) 

ККааттееггоорриияя  
ББрроойй  

ииннддииккааттооррии  
ООббщщ  

ррееззууллттаатт  
ППррееттееггллеенн  

ррееззууллттаатт  
ККллююччооввии  ддууммии  

ССииггууррнноосстт  ии  ззаащщииттаа  

ннаа  ллииччннааттаа  
ииннффооррммаацциияя  

1199 2277  2200  

ППооллииттииккаа  ззаа  ппооввееррииттееллнноосстт,,  

ууддооссттооввеерряяввааннее,,  ккррииппттииррааннее,,  

ууппррааввллееннииее  ннаа  ддааннннии,,  ccooookkiieess  
  

ИИззппооллззввааееммоосстт  2200  3322  2200  

ФФууннккццииооннааллнноосстт  ии  ииззггллеедд  ннаа  

ссааййттаа,,  ннааллииччннии  ффооррммии  ззаа  

ппооппъъллввааннее  ии  ииннссттррууммееннттии  ззаа  
ттъъррссееннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя  вв  

ррааммккииттее  ннаа  ссааййттаа  
  

ССъъддъърржжааннииее  2277  6677  2200  

ДДооссттъъпп  ддоо  ааккттууааллннаа  

ииннффооррммаацциияя,,  ооффииццииааллннии  

ддооккууммееннттии,,  ддооккллааддии,,  

ппууббллииккааццииии  ии  ммууллттииммееддииййннии  

ммааттееррииааллии  
  

ППррееддллааггааннии  ууссллууггии  2211  6611  2200  

ВВъъззммоожжнноосстт  ззаа  ззааппллаащщааннее  ииллии  

ззааяяввяяввааннее  ннаа  ууссллууггии,,  

ввззааииммооддееййссттввииее  ммеежжддуу  

ггрраажжддааннииттее,,  ббииззннеессаа  ии  

ппррааввииттееллссттввооттоо  
  

ГГрраажжддааннссккоо  

ууччаассттииее  ии  

ааннггаажжиирраанноосстт  
2222  6611  2200  

ООннллааййнн  ггрраажжддааннссккоо  

ууччаассттииее//ооббссъъжжддааннее  ннаа  

ппооллииттииккииттее,,  ссооццииааллннии  ммееддииии,,  

ииззммееррввааннее  ннаа  

ууддооввллееттввооррееннооссттттаа  ннаа  

ггрраажжддааннииттее    
  

  

ООббщщоо    

  
110099  224488  110000  ----  
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Сигурност и защита на личната 

информация 

Приложението на категорията 

„Сигурност и защита на личната 

информация“ цели да измери дали 

съответната общинска интернет 

страница има ясна политика за 

сигурност на личните данни и как се 

осъществява тя. Например, важно е да 

съществува достъп до резюмето на 

политиката за сигурност от всяка под-

страница на общинския сайт, която 

изисква въвеждането на лична 

информация. В допълнение се оценява 

дали е посочена и административната 

структура, която отговаря за събраните 

лични данни – къде, как и защо се 

съхраняват те, имат ли достъп трети 

страни до личната информация и как се 

регулира този процес. В зависимост от 

разгръщането на тази политика за 

сигурност и защита на личните данни, 

изследването дава преимущество на 

онези общински интернет страници, 

които в максимална степен осигуряват 

осведоменост, достъп и информация за 

текущото състояние на личните данни 

на потребителите. В оценката също така 

влиза политиката на общинските 

сайтове за защита на лични данни в 

социалните мрежи и използването на 

уеб технологии за запис на 

потребителските навици като web bacon 

и cookies. 

Използваемост 

Категорията „Използваемост“ 

оценява функционалния аспект на 

общинската интернет страница, до 

каква степен и най-вече как е 

предоставена информацията, дали е 

лесно достъпна, изчерпателна и 

адекватна. Тук се изследват основно три 

характеристики: (1) функционалност и 

изглед на сайта, (2) налични форми за 

попълване и (3) инструменти за търсене 

на информация в рамките на 

страницата. Дава се оценка за това до 

каква степен сайтът е удобен за 

потребителя (user friendly) – как е 

оформена и представена информацията 

(шрифт, големина, активни 

хиперлинкове, цвят, фон на текста и 

други), налично ли е обособяване на 

информацията за конкретни 

заинтересовани групи, така че те да 

бъдат максимално улеснени при 

търсенето на дадена информация 

(бизнес, семейства, младежи, 

пенсионери и други).  

Особено внимание се обръща на 

функционалността на формите за 

обратна връзка, които са интегрирани в 

страницата: дали те са лесно достъпни, 

какъв род информация изискват, 

посочени ли са полетата за 

задължително попълване, 

предоставени ли са съвети и насоки от 

оператор за попълване на формата и 

налична ли е обратна връзка след 

попълването ú.  

Към оценяването на 

приложимостта на сайта се включа и 

предоставения инструментариум за 

търсене на информация  – има ли такъв, 

доколко е развит и какви удобства за 

потребителя предлага. 
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Съдържание 

Категорията „Съдържание“ е 

предназначена да дава измерение на 

съдържателния аспект на общинската 

интернет страница – каква информация 

е включена и по какъв начин тя е 

предоставена на потребителите. В 

оценката за тази категория влиза 

предоставянето на изчерпателна и 

точна контактна информация, достъп до 

публични документи и нормативни 

актове, достъпност на информацията за 

хора с увреждания, наличие на 

мултимедийна информация и 

информация, чувствителна на времеви 

колебания. Критериите за оценка на 

общинския сайт обхващат широк 

диапазон, целящ да даде обстойна 

картина затова до каква степен 

публична информация е достъпна за 

потребителя. Проверява се дали 

публикуваните контакти са пълни, има 

ли възможност за връзка чрез имейл, 

телефон или адрес с лица от 

административните и избираемите 

структури на местната власт. 

Същевременно в категорията се отчита 

дали има активен подход и стремеж на 

общинските власти своевременно и 

адекватно да информират общността за 

важни събития и текущи инициативи, 

налична ли е активност на местната 

власт в социалните мрежи, които се 

утвърдиха като силен информационен 

канал в последните години; колко 

активно и до каква степен местните 

органи разгръщат взаимодействието и 

комуникацията с потребителите. 

Особено ключов елемент от оценката за 

тази категория е достъпът до публични 

документи, който е и фундамент във 

философията за добро и прозрачно 

управление. Оценява се какви 

документи са достъпни на сайта 

(стратегии за развитие, отчети за 

дейност, бюджет, бюджетни отчети и 

други) и в какъв вид биват 

предоставени те, налични ли са 

публични регистри и дали е свободен 

достъпът до тях. Освен същината на 

предоставената информация се търси и 

до каква степен тя е функционално 

достъпна за интернет потребителя – 

има ли различни видове файлове, 

мултимедийни решения, осигурен ли е 

достъп от различни технологични 

устройства, има ли езикови версии и 

дали е гарантиран адекватен достъп на 

хората с увреждания до информацията 

на сайта. 

Предлагани услуги 

В категорията „Предлагани услуги“ 

се разглеждат два основни аспекта: 

първо, какви възможности са 

предоставени на интернет 

потребителите да правят справки чрез 

общинския сайт и второ, до каква 

степен има достъп до заплащане на 

различни видове административни 

такси и местни данъци чрез онлайн 

платформата на конкретната община. 

Съвсем отчетлива е тенденцията, както 

в глобален, така и в национален план 

все по-интензивно да се предоставят 

онлайн услуги, като те може да варират 

от справка за дължими данъци и такси, 

през регистрация на домашен 

любимец, до онлайн провеждане на 

обществени поръчки. Обхватът и 



7 

 

разнообразието от предлагани онлайн 

услуги са строго специфични за всяка 

една общинска власт, но критериите, 

заложени в тази категория целят да 

оценят нивото и стандарта на 

предоставяните услуги. Част от 

търсените функционалности на 

страниците са: възможност за подаване 

на сигнал за корупция или нередност 

онлайн, достъп до формуляри и 

образци онлайн, задаване на въпрос по 

електронен път или плащане на 

дължими такси или данъци чрез онлайн 

платформа. Поради специфичния си 

характер и обект на изследване тази 

категория търпи най-драстично и 

интензивно развитие, но фундаментът 

остава един – в каква степен 

общинските власти коректно и 

пълноценно предоставят онлайн услуги 

за своите граждани.  

Гражданско участие и социална 

ангажираност 

Категорията „Гражданско участие и 

социална ангажираност“ е особено 

характерна за всеки вид управление и 

приложение на публична власт. 

Залегналите тук критерии целят да 

дадат оценка затова до каква степен и 

колко успешно общинската власт 

осъществява активно взаимодействие с 

потребителите и доколко адекватно 

въвлича гражданите в процесите на 

формулиране и реализиране на 

публични политики. В оценката на 

показателите тук влизат наличието на 

онлайн дискусионен форум; дали има 

свободен достъп до него; дали могат 

гражданите сами да поставят теми за 

обсъждане. Оценява се също 

възможността за връзка с 

публичните/политическите лица – кмет, 

заместник-кметове, общински 

съветници – дали може да се реализира 

пряк контакт с тях. Проверява се колко 

активно участват представители на 

общинската власт в онлайн 

пространствата за дебати и обсъждания 

и в какъв времеви интервал отговарят 

на поставените от потребителите 

въпроси; използват ли публичните 

органи инструменти като онлайн анкети 

за индикация на общественото мнение; 

насърчават ли се потребителите да 

публикуват информация под формата 

на видео клипове, снимки и други. 
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Резултати  

С бурното развитие на технологиите 

и промяната в поведението на 

гражданите за търсене и набавяне на 

информация, интернет сайтовете на 

общините се утвърждават като един от 

най-важните инструменти на местната 

власт за осигуряване на прозрачност, 

отчетност, актуална информация и 

директна връзка с отговорните лица. В 

допълнение към това, както всяка една 

компания в частния сектор вече не 

може да съществува без да е лесно 

откриваема и достъпна в интернет 

пространството, така и общините, които 

се явяват доставчици на публични 

услуги, е необходимо да осигурят тази 

отвореност към гражданите.  

Нарастващата нужда се осъзнава 

както на централно управленско, така и 

на локално ниво. Стъпка в тази насока е 

създаването на Интегрираната 

информационна система на 

държавната администрация, в която се 

вписват унифицираните услуги, 

предоставяни от държавните и местни 

администрации. Също така от скоро 

оперира Порталът за отворени данни 

на Република България, в който 

поетапно започна предоставянето на 

достъп до обществена информация като 

общинските бюджети и годишни 

финансови отчети, както и значителен 

набор от публични регистри, 

поддържани от ресорните общински 

звена. През 2017 г. приоритет в 

работата на Държавна агенция 

„Електронно управление“ бе 

подпомагането на процеса по 

цифровизация на документооборота в 

държавната администрация. За 

момента обаче повечето общини 

срещат сериозни затруднения при 

преминаването към безхартиено 

взаимодействие с гражданите и 

бизнеса. 

На локално ниво общините 

продължават да усъвършенстват своите 

интернет страници, като за 

тригодишния период, в който ИИП 

провежда изследвания в изпълнение на 

проекта „Твоята община те очаква 

онл@йн, общо 10 от 27-те общини са 

интегрирали нови интернет 

платформи. В краткосрочен период 

това е свързано с процеса по 

прехвърлянето на информация между 

платформите (прехвърляне на 

натрупаните бази данни и предлагане 

на нови функционалности и 

съдържание) и по-тромавата 

организация на общините в това 

отношение, но в дългосрочен ще 

донесе редица ползи за гражданите. За 

да се усили този ефект е необходимо да 

се осъзнае, че поддържането на 

интернет страницата е непрекъснат 

процес, чиято цел е нейното 

непрекъснато усъвършенстване чрез 

добавянето на нови полезни функции 

и улеснения за нейните посетители.  

Обобщените резултати на интернет 

страниците на 27-те общини (областни 

центрове) събират в себе си оценките в 

петте категории: сигурност и защита на 

личната информация, използваемост, 
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съдържание, предлагани услуги и 

гражданско участие и социална 

ангажираност, като максималният брой 

точки, който може да бъде събран, е 

100 т. (Таблица 2).  

За трета поредна година Община 

Бургас постига най-висок резултат 

(53,52 т.), а миналогодишният 

подгласник, Столична община (50,54 т.), 

запазва втората позиция, но 

скъсявайки съществено дистанцията с 

черноморския град. Това се дължи на 

значителния напредък, постигнат през 

изминалата година от София, 

благодарение на обновения интернет 

сайт и на новия контактен център, 

представляващ интегрирана платформа 

за комуникация между общинската 

администрация и гражданите, желаещи 

да подадат сигнал, жалба или 

заявление за достъп до информация; да 

направят предложения или да получат 

информация. Челната тройка се 

допълва от Община Габрово (45,67 т.), 

която регистрира внушителен скок от 

10 места нагоре в класацията заради 

успешната подмяна на уеб сайта си. 

Още по-впечатляващ е напредъкът при 

Община Шумен, която се изкачва до 4-

то място (41,67 т.) – с 19 позиции 

спрямо миналата година, отново в 

резултат на инвестиция и успешна 

миграция към нова интернет страница.   

Тазгодишните резултати обаче 

красноречиво демонстрират, че 

инвестицията в нов сайт не води 

автоматично до подобнение в 

представянето на общинските 

администрации в Индекса. Пример за 

това е Община Пазарджик, която изпада 

от 19-то на 24-то място въпреки 

обновената си интернет платформа. 

Подмяната на сайта сама по себе си не е 

достатъчна, необходимо е местните 

власти да положат усилия за 

запълването на новата уеб страница с 

полезна информация и за използването 

на пълния капацитет от електронни 

функции. Тази логика се потвърждава и 

от неубедителното представяне през 

2017 г. на Община Добрич, която през 

2016 г. заемаше 3-тото място. Без 

постоянство и дългосрочна визия за 

развитие на дигиталното управление е 

невъзможно постигането на устойчив 

напредък от страна на местните власти. 

Преглед на общото представяне на 

всички 27 областни центъра показва, че 

само дигиталните водачи – Бургас и 

София – успяват да преминат 

психологическата граница от 50 точки, а 

резултат над 40 т.  е постигнат от шест 

общини, формиращи групата на 

„лидерите“. В „златната среда“ между 

30 и 40 т. се позиционират 14 общини, а 

под прага от 30 т. остават 7 общински 

администрации. Положителното е, че 

броят на „изоставащите“ намалява 

спрямо 2016 г., когато той е бил 11. 

Затвърждава се обаче регионалната 

диференциация в напредъка по пътя 

към дигитално управление – в дъното 

на Индекса за трета поредна година 

остават общини, характеризиращи се с 

по-слабо икономическо развитие и 

неблагоприятна демографска прогноза.  

За да направим сравнението по-

пълно, ще разгледаме и средните 
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резултати, както за страната, така и по 

отделните категории (Графика 1). Прави 

впечатление, че, макар и много бавен, 

е налице напредък по всичките пет 

компонента, формиращи крайния 

Индекс. Това рефлектира и върху общия 

среден резултат на включените общини, 

който се е  подобрил с 8,62 точки 

спрямо пилотното издание на проекта 

през 2015 г. 

Традиционно местните власти в 

България се справят най-успешно в 

категория „Използваемост“, която е и 

единственият компонент на Индекса, 

отличаващ се със среден резултат, 

преминаващ 50-процентната бариера от 

10 точки (13,70 т. за 2017 г.). 

На другият полюс са оценките в 

категорията „Сигурност и защита на 

личните данни“. Там средният резултат 

на разглежданите общини за 2017 г. е 

едва 2,47 точки, което все пак бележи

 прогрес спрямо най-ниския резултат от 

1,76 точки, регистриран през 2016 г. 

Не са много по-високи средните 

стойности в категорията „Гражданско 

участие и социална ангажираност“, а 

именно  4,23 т. при отчетени 3,04 т. в 

пилотното издание от 2015 г.  По 

компонент „Предлагани услуги“ пък 

достигнатите средни стойности са се 

подобрили от 3,91 на 6,36 т. за периода 

2015 – 2017 г. В категория 

„Съдържание“ представянето в 

последните две години се 

характеризира със стабилност – 8,94 т. 

през 2017 и 8,08 т. през 2016 г.  

Практическите измерения на 

резултатите в отделните категории, 

някои препоръки за подобряване на 

представянето, както и добрите 

практики по места се разглеждат по-

подробно в следващите глави. 

 

 
Графика 1. Средни резултати по категории (2015 – 2017 г.) 
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Таблица 2. Индекс за дигитално управление – общи резултати (2016 – 2017 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  

ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ББууррггаасс  ==    11  5533..5522  11  5511..9933  

ССооффиияя  ==    22  5500..5544  22  4455..3333  

ГГааббррооввоо  ++1100    33  4455..6677  1133  3333..4433  

ШШууммеенн  ++1199    44  4411..6622  2233  2244..2277  

ППллооввддиивв  ==    55  4400..4488  55  3366..5555  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  --22    66  4400..1133  44  3388..4400  

ППллееввеенн  ++33    77  3399..6622  1100  3355..4400  

ДДооббрриичч  --55    88  3399..4488  33  4400..2255  

ХХаассккооввоо  ++33    99  3388..2266  1122  3333..4477  

ЯЯммббоолл  --11    1100  3377..3322  99  3355..4400  

ППееррнниикк  --55    1111  3366..9988  66  3366..1155  

ССллииввеенн  ++33    1122  3366..4433  1155  3322..0066  

ВВааррннаа  --66    1133--1144  3366..3366  77  3355..6611  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  --22    1133--1144  3366..3366  1111  3355..1133  

ССииллииссттрраа  ++55    1155  3355..1144  2200  2266..6688  

ВВррааццаа  --22    1166  3344..7722  1144  3322..7766  

РРааззггрраадд  --11    1177  3344..6677  1166  3311..4400  

ЛЛооввеечч  ++44    1188  3322..7722  2222  2244..5599  

РРууссее  --11    1199  3322..5511  1188  2277..0000  

ББллааггооееввггрраадд  --1122    2200  3322..1155  88  3355..4444  

ССммоолляянн  ++44    2211  2299..3388  2255  2233..5500  

ВВииддиинн  --11    2222  2288..7700  2211  2255..8811  

ККъъррдджжааллии  --66    2233  2288..6677  1177  2299..3388  

ППааззааррдджжиикк  --55    2244  2277..7777  1199  2266..9933  

ТТъъррггооввиищщее  ++22    2255  2266..0044  2277  1199..8844  

ККююссттееннддиилл  --22    2266  2255..7744  2244  2233..6611  

ММооннттааннаа  --11    2277  2233..0077  2266  2222..6644  

 



Сигурност и защита на 
личните данни
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Сигурност и защита на личната информация 

В категорията „Сигурност и защита 

на личната информация“ интернет 

страниците на общините регистрират 

най-ниски резултати, но те могат да 

бъдат обяснени с факта, че броят на 

въпросите относно описанието на 

прозрачността на целия процес на 

събиране и използване на лични данни 

съставлява около 80% от оценката.  

Лидерите по този компонент на 

Индекса за 2017 г. са общинските 

администрации на София (9,63 т.), 

Бургас (8,15 т.) и Шумен (7,41 т.). За 

съжаление продължава тенденцията 

от предходните издания на 

изследването, при която една 

значителна част от разглежданите 

общини регистрират нулев резултат по 

този показател. За тази година 11 града 

си поделят незавидното последно 

място, като все пак броят им е намалял 

с 3 (Шумен, Габрово и Пловдив) спрямо 

предходната година.  

Изводът, който може да се направи, 

е, че като цяло създаването на такава 

секция на сайта не се идентифицира 

като необходимост от 

администрацията. В част от случаите 

(предимно при тези, които са изградили 

нови интернет страници) е създадена 

такава секция, но в нея все още липсва 

информация. В допълнение, често 

предоставената информация е много 

кратка и е насочена главно към 

препращането към установената 

законова рамка и позоваването на 

Закона за защита на личните данни, 

Закона за електронното управление и 

Закона за авторското право и сродните 

му права. Това само по себе си не е 

излишно, но не е и достатъчно, тъй като 

за потребителите на сайта не става 

еднозначно ясно какви са техните права 

и как те са защитени.  

Подобряването на представянето в 

категорията е свързано най-вече с 

подробното описание и повишаване на 

прозрачността. От описанието следва 

да бъде ясно: 

 Коя дирекция или отдел са отговорни 

за събирането и съхраняването на 

данните и има ли директен контакт с 

тях;  

 Къде и как се съхраняват данните; 

 Какви данни точно се събират и за 

какво се използват.  

Описанието на политиката за 

сигурност трябва също така да е 

съобразено с бързото развитие на 

начините за разпространение на 

информация и технологиите. Това 

може да бъде насочено в няколко 

направления:  

 Описание на политиката на 

институцията относно използването 

на социалните мрежи;  

 Предвид разпространението на 

електронните услуги, описание на 

нормативната база относно 

използването на електронен подпис 

също е от изключителна важност;  

Все повече интернет страници, 

включително и общински, използват 
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т.нар. cookies или web beacons, за да 

настроят съдържанието си спрямо 

интересите на потребителите, затова и 

политиката за сигурност при тяхното 

използване също ги поставя във фокуса 

на нашето изследване.  

 

На фокус: добри практики 
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Таблица 3. Категория „Сигурност и защита на личните данни“ (2017 и 2016 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  
ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ССооффиияя  ++33    11  99,,6633  44  88,,8899  

ББууррггаасс  --11    22  88,,1155  11  55,,9933  

ШШууммеенн  ++1111    33  77,,4411  1144--2277  55,,9933  

ДДооббрриичч  --11    44  55,,9933  33  55,,1199  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  --33    55--77  44,,4444  22  44,,4444  

ССииллииссттрраа  ==    55--77  44,,4444  66  33,,7700  

ВВииддиинн  ==    55--77  44,,4444  55  22,,9966  

ГГааббррооввоо  ++66    88--99  33,,7700  1144--2277  22,,9966  

РРааззггрраадд  ++33    88--99  33,,7700  1111  22,,2222  

ЯЯммббоолл  --22    1100--1122  22,,9966  88  22,,2222  

ССллииввеенн  --33    1100--1122  22,,9966  77  22,,2222  

ВВааррннаа  --11    1100--1122  22,,9966  99  00,,7744  

ППллооввддиивв  ++11    1133--1144  22,,2222  1144--2277  00,,7744  

ППллееввеенн  --33    1133--1144  22,,2222  1100  00,,0000  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  --22    1155--1166  00,,7744  1133  00,,0000  

ККююссттееннддиилл  --33    1155--1166  00,,7744  1122  00,,0000  

ХХаассккооввоо  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ППееррнниикк  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ВВррааццаа  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ЛЛооввеечч  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

РРууссее  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ББллааггооееввггрраадд  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ССммоолляянн  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ККъъррдджжааллии  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ППааззааррдджжиикк  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ТТъъррггооввиищщее  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ММооннттааннаа  ==    1177--2277  00,,0000  1144--2277  00,,0000  

ССРРЕЕДДННОО  ----    ----  22,,4477  ----  11,,7799  



Използваемост
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Използваемост 

Оценката на функционалността на 

интернет страниците на общините се 

извършва в три основни направления. 

Първо, това е външният вид на 

страницата и колко лесен е достъпът 

до търсената информация на сайта. 

Това включва цветовото и шрифтовото 

оформление, оценка на съдържанието 

на „основната страница“ (home page) и 

колко лесно се навигира между 

отделните страници. Второ, оценка на 

наличните форми за обратна връзка, 

тяхната функционалност и до колко те 

са ориентирани към по-лесно 

използване от страна на потребителите. 

На трето, но не на последно по 

значение място, са инструментите за 

търсене на информация в рамките на 

сайта.  

Категорията „Използваемост“ 

традиционно се характеризира с най-

добро представяне на българските 

общини и е единствената, в която 

средната оценка на 27-те минава 

психологическата бариера от 50%. През 

2017 г. с най-висок резултат от 16,88 т. 

първото място си поделят Столична 

община и Община Варна, а 

непосредствено след тях, отново с 

равен брой точки (16,25), се нареждат 

Стара Загора и Хасково. 

Прави впечатление, че няколко 

града бележат значителен прогрес и 

изкачване в класацията спрямо 

миналогодишните си позиции – Шумен 

с 13 места, София и Силистра с 12, Русе 

с 10, а Габрово – със 7 места. На другия 

полюс са Община Пазарджик и 

Община Благоевград, които не само 

записват по-ниски абсолютни 

стойности спрямо миналата година, но 

и изпадат доста надолу в ранглиста, 

съответно с 13 и 12 позиции. Това 

показва, че в тези общини е 

необходимо да бъдат взети мерки за 

гарантиране устойчивостта на 

резултатите. 

Преобладаващата част от 

обхванатите в изследването общински 

интернет страници са с много добри 

параметри на функционалност, а 

дизайнът им се запазва в различните им 

секции, което ги прави удобни за 

навигиране. Пълен актив от точки 

получават всички интернет страници по 

отношение на актуалността си, тъй като 

се актуализират ежедневно. Друга 

добра практика, която се забелязва, е 

наличието на категории насочени към 

определена група потребители, като 

например разделението „Граждани“, 

„Бизнес“ и „Туризъм“. Така много по-

лесно и удобно всеки може да намери 

необходимата информация.  

Всяка от разглежданите интернет 

страници под една или друга концепция 

предвиждат използването на форма за 

набиране на информация от 

потребителите или за подаването на 

жалба, сигнал или молба. В голяма част 

от тях са посочени задължителните 

полета и в преобладаващите случаи 

непопълването на някое от тях не 

позволява бланката да бъде приета. Не 
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са изключение обаче и случаите, при 

които платформата не разпознава 

въвеждането на явно погрешна 

информация (например за ел. поща) 

или непопълването на задължително 

поле и приема попълнената електронна 

бланка със съобщение „подадено 

успешно“. Подобен пропуск обрича на 

неуспех в ранна фаза подаването на 

информация от страна на потребителя 

дори пропускът да е направен неволно. 

В резултатите от изследването е 

отразена и липсата на 

информация/инструкции за 

последващите действия и за двете 

страни във връзка с подадения 

електронен формуляр. 

Друга област, която се нуждае от 

подобрение, са опциите за търсене в 

самите страници. Въпреки че всички 

страници имат наличен инструмент за  

търсене, много често от намерените 

резултати е трудно да се извлече 

необходимата информация. Много по-

удобно за потребителите би било, ако 

бъдат предоставени възможности за 

търсене по категория, дата, отделна 

дума или фраза или чрез филтриране на 

вече получените резултати.  

Инструмент, който би могъл да се 

използва за по-лесно ориентиране, е 

т.нар. „карта на сайта“ (sitemap). Целта е 

тя да предоставя информация за всички 

основни категории и подстраници и 

връзка към тях. По този критерий нито 

една от оценяваните страници не 

получава максимален резултат, а 

именно – „картата на сайта“ да съдържа 

активни връзки, като всичко това да е 

събрано в по-малко от два екрана 

разстояние.  
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На фокус: добри практики 
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Таблица 4. Категория „Използваемост“ (2017 и 2016 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  
ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ССооффиияя  ++1122    11--22  1166,,8888  1133--1177  1133,,1133  

ВВааррннаа  ==    11--22  1166,,8888  11  1188,,1133  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  --11    33--44  1166,,2255  22  1155,,6633  

ХХаассккооввоо  ++44    33--44  1166,,2255  77--1122  1133,,7755  

ППллооввддиивв  --22    55  1155,,6633  33--55  1155,,0000  

ГГааббррооввоо  ++77    66--77  1155,,0000  1133--1177  1133,,1133  

ВВррааццаа  --33    66--77  1155,,0000  33--55  1155,,0000  

ШШууммеенн  ++1133    88--1111  1144,,3388  2211--2233  1111,,8888  

ППееррнниикк  --11    88--1111  1144,,3388  77--1122  1133,,7755  

ССллииввеенн  --22    88--1111  1144,,3388  66  1144,,3388  

РРууссее  ++1100    88--1111  1144,,3388  1188--2200  1122,,5500  

ББууррггаасс  --55    1122--1144  1133,,7755  77--1122  1133,,7755  

ЯЯммббоолл  --55    1122--1144  1133,,7755  77--1122  1133,,7755  

ССммоолляянн  --55    1122--1144  1133,,7755  77--1122  1133,,7755  

ППллееввеенн  --22    1155--1199  1133,,1133  1133--1177  1133,,1133  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  --22    1155--1199  1133,,1133  1133--1177  1133,,1133  

ССииллииссттрраа  ++1122    1155--1199  1133,,1133  2277  88,,1133  

РРааззггрраадд  --22    1155--1199  1133,,1133  1133--1177  1133,,1133  

ББллааггооееввггрраадд  --1122    1155--1199  1133,,1133  33--55  1155,,0000  

ДДооббрриичч  --22    2200--2233  1122,,5500  1188--2200  1122,,5500  

ККъъррдджжааллии  ++11    2200--2233  1122,,5500  2211--2233  1111,,8888  

ППааззааррдджжиикк  --1133    2200--2233  1122,,5500  77--1122  1133,,7755  

ККююссттееннддиилл  ++11    2200--2233  1122,,5500  2211--2233  1111,,8888  

ЛЛооввеечч  --66    2244  1111,,8888  1188--2200  1122,,5500  

ТТъъррггооввиищщее  ++11    2255  1111,,2255  2266  88,,7755  

ВВииддиинн  --22    2266  1100,,6633  2244  1100,,6633  

ММооннттааннаа  --22    2277  1100,,0000  2255  1100,,0000  

ССРРЕЕДДННОО  ----    ----  1133,,7700  ----  1133,,0044  

 



Съдържание 
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Съдържание 

Третият компонент е може би най-

важният в нашето изследване. Върху 

съдържанието са съсредоточени и най-

много изследователски критерии (28), 

които са подложени на оценка. В тази 

категория могат да се обособят общо 

шест основни раздела, които са 

свързани помежду си: 

 достъп до контактна информация; 

 наличие на публични документи; 

 достъп за хора с увреждания; 

 мултимедийна информация; 

 информация, чувствителна на 

времеви периоди (актуална за 

определен период от време, като 

например обяви за работни места, 

събития и др.); 

 информация за дейността на 

Общинския съвет и директен контакт 

с него. 

Средният резултат в категорията 

бележи повишение спрямо 2016 г. от 

8,08 на 8,94 т. На практика няма 

съществени размествания сред 

водачите през 2017 г. като Бургас 

остава безспорен фаворит (15,22 т.) за 

трета поредна година със значителна 

преднина спрямо Габрово (12,54 т.) и 

Ямбол (10,45 т.). Столична община 

обаче отстъпва с 9 позиции надолу в 

класацията поради понижение в 

абсолютния резултат на фона на 

няколко общини, бележещи значителен 

напредък като Плевен, Шумен и Ловеч. 

През 2017 г. при Община Благоевград 

има регрес и по този компонент. 

Достъпът до контактна 

информация и начинът, по който тя е 

предоставена, са от изключително 

важно значение за потребителите. 

Именно в този компонент се наблюдава 

подобрение, като във все повече 

интернет страници се въвежда 

възможността за търсене на 

необходимите контакти на служители в 

база данни по различни критерии – 

име, отдел, длъжност и т.н. Що се 

отнася до контактите на Общинския 

съвет,  много често е посочен само 

контакт за връзка с председателя му, 

което възпрепятства директната връзка 

между гражданите и лицата на 

избираеми длъжности. В този ред на 

мисли, екипът на проекта отчита като 

добра практика наличието на имейл за 

контакт с всеки общински съветник в 

Община Хасково. 

Друга област, в която е нужно 

подобрение, е описанието на 

задълженията на отделите и 

дирекциите в общинската 

администрация. В повечето случаи за 

гражданите е трудно да се ориентират 

към кого да се обърнат при даден 

проблем или кой е отговорен за 

определена дейност. Такова описание 

се съдържа в устройствения правилник 

на администрацията на съответната 

община, който е наличен, но трудно 

откриваем за обикновения потребител.  

Относно публичността на 

документите се наблюдава подобрение 

на начина на предоставяне на 
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информацията във формат „pdf“, така, 

че да позволява търсене по ключови 

думи и намаляване на броя на 

сканираните документи.  

В тази връзка, всички общини 

публикуват информация за приетия 

бюджет и неговото изпълнение, като 

при годишните финансови отчети обаче 

съществуват разнородни практики за 

публикуване. По-подробна информация 

за актуалното състояние по общини,  

препоръки и добри практики са 

налични в пилотното издание 

„Мониторинг на финансовата отчетност 

онлайн на 27-те най-големи общини в 

България – нов компонент на 

годишното изследване в рамките на 

проекта „Твоята община те очаква 

онл@йн“. 

Що се отнася до информацията по 

отношение дейността на общинските 

съвети, забелязва се тенденция тя да 

бъде обособявана в подстраници към 

главния сайт на общината. Качват се 

редовно и в срок поканите, дневният 

ред и решенията от заседанията на 

общинските съвети. По-рядко обаче са 

налични протоколи от самите 

заседания, които да позволят 

проследяване хода на дискусията по 

определени точки; позициите, заети от 

отделни общински съветници и 

резултатите от гласуването по тях. В 

някои случаи този пропуск се 

компенсира с наличието на видео 

връзка за пряко предаване на 

заседанията онлайн и в последствие на 

видео архив. 

От друга страна, се неглижира и 

предоставената онлайн информация 

относно дейността на комисиите към 

Общинския съвет. Техните заседания са 

отворени за граждани, а протоколите от 

тях биха могли да бъдат получени лично 

срещу подпис и след разрешение на 

Председателя на Общинския съвет, но 

качването им на сайта би улеснило 

значително достъпа на граждани и 

заинтересовани страни в света на 

електронните технологии и забързаното 

ежедневие. 

Постепенно в сайтовете се 

наблюдава увеличение на броя и 

качеството на използваните канали за 

предоставяне на информация. Въвежда 

се възможността за абониране за 

бюлетин чрез електронна поща, който 

да включва в себе си обобщена 

информация за най-важните събития и 

новини в общината. Местните власти 

във Варна пък са разработили 

официален информационен подсайт 

на общината – Live.Varna.bg 

Разширената употреба на мобилни 

устройства налага все повече нуждата 

от мобилни версии на интернет 

страниците, които да улеснят достъпа 

от тях. Все повече от проучените 

страници вече разполагат с такива 

версии, като разбира се, най-често това 

се наблюдава при общините, които 

наскоро са обновили своята платформа.  

Един от недостатъците по 

отношение на предоставяната 

информация е липсата на система за 

измерване на качеството на дейността 

http://live.varna.bg/
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на администрацията. Така например за 

постигане на по-голяма прозрачност и 

отчетност би било от голяма полза, ако 

общинската администрация успява да 

публикува поставените цели пред 

отделните звена и отдели, как тези цели 

се постигат и какъв е крайният резултат.  

 

На фокус: добри практики 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



25 

 

На фокус: добри практики 
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Таблица 5. Резултати в категория „Съдържание“ (2017 и 2016 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  

ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ББууррггаасс  ==    11  1155,,2222  11  1144,,0000  

ГГааббррооввоо  ==    22  1122,,5544  22--55  1100,,0000  

ЯЯммббоолл  --11    33  1100,,4455  22--55  1100,,0000  

ППееррнниикк  ++33    44  1100,,1155  77  99,,4433  

ППллооввддиивв  ++55    55--66  99,,8855  1100  88,,8866  

ППллееввеенн  ++88    55--66  99,,8855  1133--1166  77,,7711  

ХХаассккооввоо  --11    77--88  99,,5555  66  99,,7711  

ВВррааццаа  --55    77--88  99,,5555  22--55  1100,,0000  

ДДооббрриичч  --11    99--1100  99,,2255  88--99  99,,1144  

ССллииввеенн  ++44    99--1100  99,,2255  1133--1166  77,,7711  

ССооффиияя  --99    1111--1144  88,,9966  22--55  1100,,0000  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  ==    1111--1144  88,,9966  1111--1122  88,,0000  

РРууссее  ++66    1111--1144  88,,9966  1177--1188  77,,4433  

ККъъррдджжааллии  --33    1111--1144  88,,9966  88--99  99,,1144  

ВВааррннаа  ++66    1155--1166  88,,6666  2211  66,,5577  

РРааззггрраадд  --22    1155--1166  88,,6666  1133--1166  77,,7711  

ШШууммеенн  ++77    1177  88,,3366  2244  66,,0000  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  --77    1188--2222  88,,0066  1111--1122  88,,0000  

ССииллииссттрраа  ++22    1188--2222  88,,0066  2200  66,,8866  

ЛЛооввеечч  ++77    1188--2222  88,,0066  2255--2277  55,,7711  

ВВииддиинн  --55    1188--2222  88,,0066  1133--1166  77,,7711  

ППааззааррдджжиикк  --11    1188--2222  88,,0066  1177--1188  77,,4433  

ССммоолляянн  ++22    2233  77,,7766  2255--2277  55,,7711  

ММооннттааннаа  --22    2244  77,,1166  2222--2233  66,,2299  

ББллааггооееввггрраадд  --66    2255  66,,5577  1199  77,,1144  

ТТъъррггооввиищщее  --11    2266--2277  66,,2277  2255--2277  55,,7711  

ККююссттееннддиилл  --44    2266--2277  66,,2277  2222--2233  66,,2299  

ССРРЕЕДДННОО  ----    ----  88,,9944  ----  88,,0088  
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Предлагани услуги 

Изследването на 27-те интернет 

страници в категорията „Предлагани 

услуги“ може да се обобщи в две 

направления:  

 какви са възможностите на 

гражданите да правят справки по 

електронен път в различни 

регистри и да получават 

информация от общинската 

администрация; 

  позволява ли общинската 

платформа регистрация и 

заплащане на определени такси, 

данъци и глоби, както и издаването 

на разрешителни, удостоверения и 

справки.  

С развитието на технологиите и 

промяната в навиците и нагласата на 

хората относно онлайн услугите, 

второто все повече се налага като 

тенденция дори в глобален мащаб. За 

да се осъществи целият процес, той 

преминава през няколко етапа:  

1) предоставяне на достатъчна 

информация за възникването на 

плащанията и определянето на техните 

размери;  

2) публикуването на калкулатори, 

например за дължим данък сгради, и 

официалното потвърждаване на 

сумите от общинските органи;  

3) включване на платформа за 

плащане на финансови задължения 

(данъци, такси, глоби и т.н.).  

В България общините разполагат с 

по-малко финансова независимост, т.е. 

сумите, които събират директно от 

граждани и бизнеса, са по-ограничени и 

това може да се изведе като една от 

причините за по-ниските резултати по 

този елемент. 

Все пак средният брой точки в 

категорията се увеличава от 5,29 на 6,36 

т. пред 2017 г. В топ 3 на най-добре 

представилите се общини са София 

(макар да намалява абсолютния си 

резултат от 9,15 през 2016 г. на 8,85 т.), 

Стара Загора (също с 8,85 т.) и Габрово 

(8,20 т.). Последната отбелязва огромен 

прогрес както в абсолютна, така и в 

относителна перспектива, 

подобрявайки класирането си с 15 

позиции. Община Смолян се изкачва 

напред с девет позиции, тръгвайки от 

доста ниска база. Възходящ тренд е 

налице и при Шумен, Хасково и Ловеч, 

които правят скок от 7 места.  

В противоположна посока е 

динамиката в представянето на 

Кърджали и Добрич, които отстъпват 

назад съответно с 11 и 10 позиции. 

Положителни тенденции се 

наблюдават в осигуряването на достъп 

до обществена информация, което е 

съгласувано с нормативната база на 

страната. Все по-често обаче 
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подаването на заявление и целия 

процес се извършва онлайн, което е 

значително предимство. В голяма 

степен онлайн се осъществява и 

процесът на приемането на оплаквания 

и сигнали чрез попълването на 

формуляри за обратна връзка. 

Следенето онлайн за развитието по 

подадени документи също се развива, 

като вече почти всички сайтове 

предлагат опция за електронна 

деловодна справка.  

Като цяло общините с по-голям 

брой жители имат по-голяма полза от 

въвеждането на онлайн услуги, като 

чрез осъществяването на цялостен 

интегриран подход по-лесно могат да 

постигнат икономии от мащаба, като 

същевременно спестяват време на 

гражданите за физическото подаване на 

документи „на гише“.  

Забелязва се постепенното 

навлизане на подаване на различни 

документи онлайн, но може да се 

отбележи, че липсва възможността от 

изцяло подаване на документите за 

обществени поръчки по електронен път. 

Въвеждането на подобна опция би 

вдъхнало по-голямо доверие и 

прозрачност, както и би повишило 

удобството и за двете страни при 

процедурата.  

Друго удобство, което би следвало 

все повече да се налага, е 

универсалното въвеждане на онлайн 

системи за заплащане на данъци, такси 

и услуги. С нарастването на дела на 

електронните разплащания общините 

все повече трябва да се разглеждат като 

доставчици, чиито услуги могат да се 

заплащат електронно. С оглед на по-

малките разходи за  поддръжка, 

постепенно навлиза използването от 

страна на общините на чужди 

платформи за извършване на 

разплащания като Epay и EasyPay.  

По отношение на местните данъци 

и такси, всички общини публикуват на 

интернет страниците си информация 

как може да бъдат изчислени данък 

сгради и таксата за битови отпадъци. Не 

винаги обаче тази информация е добре 

структурирана, така че с нея лесно и 

бързо да могат да боравят гражданите. 

Често данните се намират например в 

секции, отразяващи решенията на 

общински съвет и на практика те 

остават скрити за голяма част от 

посетителите.  

Положително развитие е обаче 

фактът, че през последната година 

значителен брой общински 

администрации въведоха платформи, 

позволяващи проверката на 

задълженията по личните партиди 

посредством еднократно издаден 

клиентски идентификационен номер – 

КИН. В общия случай КИН се получава 

лично или чрез нотариално заверено 

пълномощно, което представлява 

съществено неудобство за 

притежателите на имот на територията 

на общината, които не пребивават в 

нея. Затова част от местните 

администрации са въвели практиката да 

предоставят идентификатора и по 

имейл след изпратени три имена и ЕГН.  
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Също така е налице 

междуведомствен обмен на 

информация, позволяващ справка за 

дължимите местни данъци и такси 

през платформата за е-услуги на НАП, 

достъпни с ПИК. 

Електронен би следвало да е и един 

от каналите за комуникация с 

общините. Затова и част от 

изследването има за цел да се провери 

в каква степен администрацията 

отговаря на запитвания на граждани по 

различни въпроси. Тази година бе 

използван набор от контролни въпроси, 

изпратени чрез електронната форма на 

сайта или по имей до кабинета на 

кмета, секретаря на общината, 

председателя на Общинския съвет или 

отдел МДТ. 

Общо получените отговори са 17, като 

обаче само 15 от тях пристигнаха в 

едноседмичен срок. Редно е да 

отбележим, че болшинството от 

общините реагираха много бързо и 

върнаха отговор в рамките на 24 часа. 

В бъдеще следва да се търси 

увеличаване дела на респондиращите 

администрации, както и повишение в 

качеството на предоставената в отговор 

информация: тя да не се ограничава до 

цитиране на нормативната база, а да 

има разяснителен характер и да бъде 

представена по начин, лесен за 

възприятие от гражданите.

 

На фокус: добри практики 
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На фокус: добри практики 
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Таблица 6. Категория „Предлагани услуги“ (2017 и 2016 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  

ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ССооффиияя  ==    11--22  88,,8855  11  99,,1155  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ++11    11--22  88,,8855  22  88,,1144  

ГГааббррооввоо  ++1155    33  88,,2200  1188--2200  44,,4411  

ББууррггаасс  ++22    44--55  77,,8877  66--88  66,,4444  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  ++22    44--55  77,,8877  66--88  66,,4444  

ШШууммеенн  ++77    66--88  77,,5544  1133--1177  55,,0088  

ХХаассккооввоо  ++77    66--88  77,,5544  1133--1177  55,,0088  

РРууссее  ++33    66--88  77,,5544  99--1100  55,,7766  

ППллооввддиивв  --66    99--1100  77,,2211  33  77,,1122  

ППллееввеенн  --33    99--1100  77,,2211  66--88  66,,4444  

ВВррааццаа  --77    1111--1122  66,,8899  44--55  66,,7788  

ЛЛооввеечч  ++77    1111--1122  66,,8899  1188--2200  44,,4411  

ББллааггооееввггрраадд  --22    1133  66,,5566  1111--1122  55,,4422  

ДДооббрриичч  --1100    1144--1166  55,,9900  44--55  66,,7788  

ППееррнниикк  --55    1144--1166  55,,9900  99--1100  55,,7766  

ППааззааррдджжиикк  --33    1144--1166  55,,9900  1111--1122  55,,4422  

ЯЯммббоолл  --44    1177--1199  55,,5577  1133--1177  55,,0088  

ССииллииссттрраа  ++55    1177--1199  55,,5577  2222--2255  33,,7733  

ССммоолляянн  ++99    1177--1199  55,,5577  2266  33,,0055  

ССллииввеенн  ++22    2200--2222  55,,2255  2222--2255  33,,7733  

ВВааррннаа  --77    2200--2222  55,,2255  1133--1177  55,,0088  

ККююссттееннддиилл  ++22    2200--2222  55,,2255  2222--2255  33,,7733  

РРааззггрраадд  --55    2233  44,,9922  1188--2200  44,,4411  

ККъъррдджжааллии  --1111    2244--2255  44,,5599  1133--1177  55,,0088  

ТТъъррггооввиищщее  --33    2244--2255  44,,5599  2211  44,,0077  

ВВииддиинн  ++11    2266--2277  44,,2266  2277  22,,3377  

ММооннттааннаа  --44    2266--2277  44,,2266  2222--2255  33,,7733  

ССРРЕЕДДННОО  ----    ----  66,,3366  ----  55,,2299  

 





34 

 

Гражданско участие и социална ангажираност 

Петата категория е концентрирана 

върху гражданското участие в 

управлението на местно ниво чрез 

способи, налични на общинските 

интернет страници. Изходните позиции 

на изследването за този раздел 

критерии се базират на факта, че 

интернет може да предостави удобни 

механизми за гражданско участие и 

ангажираност, като по този начин се 

спестят време и ресурси. 

Същевременно, възможностите за е-

участие способстват за достигането до 

по-голяма аудитория и следователно 

по-широк обществен консенсус. 

Механизмите за постигане на това 

могат да се обобщят в четири 

направления:  

1. Онлайн обсъждания. Тук могат да се 

включват елементи като създаване 

на дискусионни форуми, 

организиране на онлайн среща или 

директен онлайн чат с представители 

на местната власт. Най-важното е да 

се намери този механизъм, който е 

най-удобен за потребителите и който 

ги провокира да участват в процеса 

на вземане на решения. 

2.  Анкети по обществени въпроси. 

3. Удовлетвореност от предоставяните 

от общината услуги. 

4. Използване на социалните мрежи, 

като механизъм за достигане до 

повече хора. 

През 2017 г. в категория 

„Гражданско участие и социална 

ангажираност“ се наблюдава слабо 

подобрение в средния резултат на 27-те 

областни центъра (от 3,78 на 4,23 т. за 

последната година), но както става 

видно от набрания брой точки на 

фаворитите, като цяло този елемент 

остава проблематичен за българските 

общини. Бургас запазва челната си 

позиция, въпреки слабото понижение 

в общия резултат на черноморския 

град – от 8,85 през 2016 г. на 8,52 т. 

през третата година на изследването. 

На второ място се нарежда Плевен със 

7,21 т., а тройката се допълва от 

Перник с регистриран резултат от 6,56 

т.  

Прави впечатление, че 

миналогодишният подгласник – 

Община Благоевград – минава назад в 

класацията с 5 позиции в следствие на 

дегресия в абсолютния резултат. Това е 

поредният компонент, по който 

югозападната община не успява да 

защити доброто си представяне от 

миналата година. Варна и Монтата 

също отстъпват значително назад – с по 

6 позиции. За сметка на това, Ловеч 

записва голям скок, придвижвайки се с 

11 места напре; положително развитие 

има и при Шумен, Търговище и Враца, 

които се изкачват с по 5 позиции. 

При преглед на реално 

имплементираните онлайн решения за 

комуникация с гражданите, най-честата 

форма за обратна връзка са онлайн 

анкетните допитвания, но обикновено 

те не се ползват за сондирането на 
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общественото мнение по 

жизненоважни за общината въпроси.  

Като цяло липсват и формите за 

директно обсъждане и дискусия с 

взимащите управленски решения. 

Трябва да се отбележи, че тази форма 

на комуникация на местната власт все 

още набира популярност и гражданите 

не са привикнали докрай към този 

начин на общуване. Затова и там 

където са предоставени такива 

възможности се усеща, че е трудно 

гражданското общество да бъде 

активирано. Най-лесният начин е 

създаването на опция гражданите сами 

да задават въпросите си и да следят към 

кого е препратен въпросът и какъв е 

неговият статус и отговор.  

Другият канал за онлайн комуникация 

между гражданите и местните власти са 

социалните мрежи, като тяхното 

значение става все по-голямо през 

последните години. Задвижвани от 

необходимостта да следват нуждите и 

потребителските навици на гражданите, 

редица общини започнаха да 

поддържат собствени официални 

профили и страници във Фейсбук. От 

изследваните 27 областни центъра 16 

разполагат с Фейсбук профил през 2017 

г. (спрямо 14 през 2016 г.) като при 14 от 

общините съществува възможност за 

директно изпращане на съобщение, а 

два профила препращат към 

официалната страница на съответната 

местна управа. Следва да се отбележи 

обаче, че в социалните мрежи могат да 

бъдат открити и редица неофициални 

профили на общини: част от тях са 

създадени от активни граждани, 

желаещи да популяризират родния си 

град, да споделят актуални местни 

новини и да създадат онлайн общност 

от съмишленици, но в други случаи 

става въпрос за фалшиви профили с 

неизвестен създател. 

За да провери доколко местните власти 

са склонни да предоставят 

разяснителна информация на 

гражданите през социалните мрежи, 

екипът на проекта отправи контролни 

въпроси до всички (14) официални 

профили във Фейсбук на общински 

администрации. Отговори бяха 

получени от 10, като в общия случай 

реакцията на служителите, отговарящи 

за поддръжка на профила, бе много 

бърза. На въпрос, зададен в работно 

време, отговорите бяха получени в 

рамките на 2 часа, а при отправено 

запитване в извънработно време, 

местните власти реагираха в първия 

работен час от следващия ден. 

Резултатите са обнадеждаващи и 

показват постепенното узряване на 

общинските администрации към 

идеята, че те трябва да бъдат там 

където са и гражданите ползватели на 

техните услуги. Разбира се, подобно на 

контролните запитвания по имейл, 

съдържанието на отговорите варира по 

качество и е редно да се работи в 

посока обучението на служителите да 

дават ясна, изчерпателна и лесно 

разбираема информация. 
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На фокус: добри практики 
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Таблица 7. Категория „Гражданско участие и социална ангажираност“ (2017 и 2016 г.) 

ООббщщииннаа  
ТТрреенндд  

((ммеессттаа))  

ТТрреенндд  

((ттооччккии))  

22001177  гг..  22001166  гг..  

##  РРееззууллттаатт  ##  РРееззууллттаатт  

ББууррггаасс  ==    11  88,,5522  11  88,,8855  

ППллееввеенн  ++33    22  77,,2211  55--88  55,,9900  

ППееррнниикк  ++11    33  66,,5566  44  77,,2211  

ССооффиияя  --22    44--66  66,,2233  22--33  77,,8877  

ГГааббррооввоо  ++11    44--66  66,,2233  55--88  55,,9900  

ССттаарраа  ЗЗааггоорраа  ++11    44--66  66,,2233  55--88  55,,9900  

ДДооббрриичч  --22    77--99  55,,9900  55--88  55,,9900  

ЛЛооввеечч  ++1111    77--99  55,,9900  1188  11,,9977  

ББллааггооееввггрраадд  --55    77--99  55,,9900  22--33  77,,8877  

ППллооввддиивв  --11    1100  55,,5577  99  55,,5577  

ХХаассккооввоо  --11    1111  44,,9922  1100  44,,9922  

ЯЯммббоолл  ++11    1122--1133  44,,5599  1133--1144  33,,6611  

ССллииввеенн  ++33    1122--1133  44,,5599  1155--1166  33,,2288  

РРааззггрраадд  --22    1144  44,,2266  1122  33,,9933  

ШШууммеенн  ++55    1155--1177  33,,9933  2200--2222  11,,3311  

ССииллииссттрраа  --44    1155--1177  33,,9933  1111  44,,2266  

ТТъъррггооввиищщее  ++55    1155--1177  33,,9933  2200--2222  11,,3311  

ВВррааццаа  ++55    1188  33,,2288  2233--2255  00,,9988  

ВВааррннаа  --66    1199--2200  22,,6622  1133--1144  33,,6611  

ККъъррдджжааллии  --44    1199--2200  22,,6622  1155--1166  33,,2288  

ССммоолляянн  ++22    2211  22,,3300  2233--2255  00,,9988  

ВВееллииккоо  ТТъъррннооввоо  --33    2222  11,,9977  1199  11,,6644  

РРууссее  --33    2233--2244  11,,6644  2200--2222  11,,3311  

ММооннттааннаа  --66    2233--2244  11,,6644  1177  22,,6622  

ВВииддиинн  ++11    2255--2266  11,,3311  2266  00,,6666  

ППааззааррдджжиикк  ++11    2255--2266  11,,3311  2277  00,,3333  

ККююссттееннддиилл  --44    2277  00,,9988  2233--2255  00,,9988  

ССРРЕЕДДННОО  ----    ----  44,,2233  ----  33,,7788  
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Заключение: пътят напред 
 

Основни изводи 

Третото годишно издание на 

Индекса за дигитално управление на 27-

те най-големи общини в България 

показва, че е налице плавен и поетапен 

напредък по пътя към дигитална 

трансформация на местните власти. В 

проведеното през 2017 г. изследване се 

забелязва подобряване в средния 

резултат на обхванатите общински 

администрации по всичките пет 

компонента на Индекса – сигурност и 

защита на личните данни; 

използваемост; съдържание; 

предлагани услуги; гражданско участие 

и социална ангажираност.  

Бургас и София затвърждават 

позициите си като национални лидери 

в процеса на дигитална 

трансформация на местно равнище, а 

през 2017 г. сериозен напредък 

отбелязват Габрово и Шумен. Предстои 

обаче да се види дали тези две общини 

ще успеят да запазят набраната скорост 

и да достигнат точка на устойчивост. 

Опитът на други градове (например 

Добрич и Благоевград) показва, че 

еднократният скок в Индекса често бива 

следван от драматичен спад в 

класацията през следващата година, ако 

не бъдат полагани системни усилия не 

само за запазване на вече постигнатото, 

но и за непрекъснато усъвършенстване 

предвид ускореното развитие на 

технологиите в наши дни. 

На фона на общото подобрение в 

резултатите не бива да остава 

незабелязана засилващата се 

регионална диференциация в 

дигиталния облик на българските 

общини. Местните управи в 

икономически по-слабо развитите 

райони на страната, както и тези с 

неблагоприятна демографска прогноза, 

изостават значително и срещат 

сериозни трудности по пътя към 

дигитална трансформация. Причините 

могат да се търсят в няколко посоки.  

Предизвикателствата 

Първото, но не и най-състоятелно 

обяснение е, че поради оскъдните си 

финансови ресурси общината трябва да 

приоритизира инвестициите в други 

дейности с по-голямо значение и по-

непосредствен ефект за жизненото 

благосъстояние на гражданите. 

Натрупаните през трите години на 

изследването данни в рамките на 

проекта „Твоята община те очаква 

онл@йн“ обаче включват редица 

примери, показващи, че инвестицията в 

направата на нов и модерен сайт не 

води автоматично до подобряване на 

представянето в Индекса за дигитално 

управление. По-важни са 

дългосрочната визия, упоритостта и 

системната работа за постигане на 

устойчиви резултати. В този смисъл, 

най-сигурните успехи по пътя на 

дигиталната трансформация могат да 

бъдат постигнати с малки стъпки, които 

не са в правопропорционална 

зависимост от размера на 

инвестициите, а са по-скоро въпрос на 

добра административна организация, 

отвореност на общинското ръководство 
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и ангажираност на служителите към 

каузата на дигиталната трансформация. 

Вторият фактор, който често се 

изтъква като пречка пред развитието на 

дигиталното управление в по-малки и 

по-слабо развити населени места, е 

липсата на активни ползватели на 

електонните услуги, което обезсмисля и 

инвестицията в развитието им. Тук 

отговорът се корени в намирането на 

баланс между реалните нужди на 

гражданите и съвременните стандарти 

за добро управление. Действително 

самоцелното развитие на електронни 

канали за взаимодействие е 

безпредметно в общност от хора, които 

не разполагат с необходимите 

дигитални умения и компетенции, за да 

се възползват от тях. В този случай 

отговорността е на общинското 

ръководство да направи необходимите 

предварителни анализи и да намери 

точния баланс. Местните власти в 

райони със застаряващо население или 

такова с ниско ниво на дигитална 

култура могат да насочат усилията си 

към приоритетното развитие на по-

ограничен набор от е-услуги, 

отговарящи на профила и нуждите на 

техните жители. В тези случаи общината 

може да се превърне и в агент на 

промяна в потребителските навици, 

провеждайки информационни 

кампании за потенциалната полза от 

новите технологии и обучения за 

повишаване дигиталната компетентност 

на своите граждани. 

Пътят напред 

Оставайки в плоскостта на 

потребителските навици като фактор в 

развитието на дигиталното присъствие 

и предоставяни е-услуги от страна на 

местните власти, не можем да не 

обърнем внимание на социалните 

мрежи като нов канал за комуникация, 

налагащ се именно от 

предпочитанията на гражданите. 

Предстои да видим как в бъдеще 

общините ще отговорят на 

предизвикателството да „скъсят“ 

дистанцията със своите жители; да се 

адаптират към тази нова форма на 

електронна комуникация, отличаваща 

се с неформалност и експедитивност, 

несвойствени за класическия 

административен инструментариум. 

Желанието на гражданите за 

местни власти с лице към хората обаче 

не бива да се тълкува само като 

предизвикателство, но и като 

възможност за по-голяма 

диалогичност и своеобразно 

партньорство между общината и 

гражданското общество. Пример в тази 

посока е тенденцията за появата на 

различни мобилни приложения и 

онлайн платформи за подаване на 

сигнали и решаване на проблеми, 

разработени, поддържани и развивани 

от граждански сдружения или фирми 

като форма на социално 

предприемачество. Резонно би било да 

се проследи в перспектива съдбата на 

подобни граждански проекти, да се 

изследват моделите на тези от тях, 

демонстрирали устойчивост и 

ефективност, с цел разпространението 

на добрите практики.  
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Приложение I. 
 

ССииггууррнноосстт  ии  ззаащщииттаа  ннаа  ллииччннииттее  ддааннннии  

11--22..  ППооллииттииккаа  ннаа  ззаащщииттаа  ннаа  ллииччннииттее  ддааннннии  ииллии  ззаа  

ссииггууррнноосстт  
1133..  ИИззппооллззввааннее  ннаа  „„ббииссккввииттккии““  ии  wweebb  bbeeaaccoonnss  

33--66..  ССъъббииррааннее  ннаа  ддааннннии  1144..  ИИззввеессттиияя  ооттнноосснноо  ппооллииттииккааттаа  ззаа  ззаащщииттаа  ннаа  

ллииччннииттее  ддааннннии  

77..  ООппцциияя  ззаа  ииззппооллззввааннее  ннаа  ллииччннаа  ииннффооррммаацциияя  1155..  ККооннттаакктт  ииллии  еелл..ппоощщаа  ззаа  ввъъппррооссии  

88..  ППррееддооссттааввяяннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя  ннаа  ттррееттии  ссттррааннии  1166..  ППууббллииччннаа  ииннффооррммаацциияя  вв  ззооннаа  сс  ооггррааннииччеенн  ддооссттъъпп  

99..  ВВъъззммоожжнноосстт  ззаа  ппррееггллеедд  ннаа  ззааппааззееннааттаа  ллииччннаа  

ииннффооррммаацциияя  
1177..  ДДооссттъъпп  ннаа  ссллуужжииттееллии  ддоо  ннееппууббллииччннаа  

ииннффооррммаацциияя  

1100..  ММееррккии  ззаа  ууппррааввллееннииее  ннаа  ллииччннииттее  ддааннннии  1188..  ППооллииттииккаа  ззаа  ссооццииааллннииттее  ммееддииии  

1111..  ИИззппооллззввааннее  ннаа  ккррииппттииррааннее  1199..  УУппооттррееббаа  ннаа  ееллееккттррооннеенн  ппооддппиисс  

1122..  ЗЗаащщииттеенн  ссъъррввъърр      

ИИззппооллззввааееммоосстт  

2200--2211..  ДДъъллжжииннаа  ннаа  ннааччааллннааттаа  ссттррааннииццаа  2266--2288..  ЦЦввяятт  ннаа  ттееккссттаа  

2222..  ТТааррггееттииррааннаа  ппууббллииккаа  2299--3322..  ФФооррммии  ((ззаа  ппооппъъллввааннее))  

2233--2244..  ННааввииггааццииооннннаа  ллееннттаа  3333--3388..  ТТъъррссааччккаа  

2255..  ККааррттаа  ннаа  ссааййттаа  3399..  ООббннооввяяввааннее  ннаа  ссааййттаа  

ССъъддъърржжааннииее  

4400..  ИИннффооррммаацциияя  ззаа  ммеессттооппооллоожжееннииееттоо  ннаа  ооффииссииттее  5522..  ГГееооггррааффссккаа  ииннффооррммааццииооннннаа  ссииссттееммаа  

4411..  ВВрръъззккии  ккъъмм  ддррууггии  ссааййттооввее  5533..  ММееххааннииззъъмм  ззаа  ррееааккцциияя  ппррии  ббееддссттввиияя  

4422..  ККооннттааккттии  ннаа  ооттддееллии//ааггееннццииии//ссллуужжииттееллии  5544--5555..  ДДооссттъъпп  ннаа  ллииццаа  сс  уувврреежжддаанниияя  

4433..  ХХааррттаа  ннаа  ккллииееннттаа  5566..  ММооббииллннаа  ввееррссиияя  

4444..  ССттррааттееггииии  5577..  ДДооссттъъпп  ннаа  ппооввееччее  оотт  ееддиинн  ееззиикк  

4455..  УУссттррооййссттввеенн  ппррааввииллнниикк//ффууннккццииии  ннаа  ооттддееллииттее  5588--5599..  ИИннффооррммаацциияя  ззаа  ччооввеешшккии  рреессууррссии  

4466..  ИИннффооррммаацциияя  ззаа  ббююдджжееттаа  6600..  ККааллееннддаарр  ссъъсс  ссъъббииттиияя  

4477..  ДДооккууммееннттии,,  ддооккллааддии  ииллии  ккннииггии  ((ппууббллииккааццииии))  6611..  ДДооккууммееннттии,,  ддооссттъъппннии  ззаа  ззааппааззввааннее  

4488..  ИИннддииккааттооррии  ззаа  ееффееккттииввнноосстт  6622--6666..  ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ии  ооббщщииннссккии  ссъъввееттнниицции  

4499--5500..  ССииссттееммаа  ззаа  ииззммееррввааннее  ннаа  ррееззууллттааттииттее  6677..  ООббщщииннссккии  ддрруужжеессттвваа  ии  ппррееддппрриияяттиияя  

5511..  ППоорръъччккаа  ннаа  ддооккууммееннттии      

ППррееддллааггааннии  ууссллууггии  

6688--7700..  ППллаащщааннее  ннаа  ккооммууннааллннии  ууссллууггии,,  ттааккссии  ии  ггллооббии  7799--8800..  ЕЕллееккттррооннннии  ббююллееттииннии  

7711..  ИИззддааввааннее  ннаа  ррааззрреешшеенниияя  8811..  ЧЧеессттоо  ззааддааввааннии  ввъъппррооссии  

7722..  ДДееллооввооддннаа  ссппррааввккаа  8822..  ИИззииссккввааннее  ннаа  ииннффооррммаацциияя  

7733--7744..  ИИззддааввааннее  ннаа  ллииццееннззии  8833..  ППееррссооннааллииззииррааннее  ннаа  ннааччааллннааттаа  ссттррааннииццаа  

7755..  ООннллааййнн  ооббщщеессттввееннии  ппоорръъччккии  8844..  ДДооссттъъпп  ддоо  ллииччннаа  ииннффооррммаацциияя  ооннллааййнн  

7766..  ООццееннккаа  ннаа  ииммуущщеессттввоо  8855..  ППоорръъччккаа  ннаа  ббииллееттии  

7777..  ББааззии  ддааннннии,,  ппооззввоолляявваащщии  ттъъррссееннее  8866..  ООттггооввоорр  оотт  ууееббммаассттъърраа  ннаа  ссааййттаа  

7788..  ЖЖааллббии  8877..  ССииггннааллии  ззаа  ннееррееддннооссттии  ии  ккооррууппцциияя  

ГГрраажжддааннссккоо  ууччаассттииее  ии  ссооццииааллннаа  ааннггаажжиирраанноосстт  

8888--9955..  ККооммееннттааррии,,  ооббррааттннаа  вврръъззккаа  ии  ооннллааййнн  ффооррууммии  110022..  ППууббллииккууввааннее  ннаа  ссъъддъърржжааннииее  оотт  ггрраажжддааннииттее  

9966--9999..  ААннккееттии    110033..  ННююззллееттъърр  

110000..  ИИззллъъччввааннее  ннаа  жжииввоо  110044..  ААббооннииррааннее  ззаа  RRSSSS  

110011..  ЕЕллееккттррооннннии  ппееттииццииии  110055--110099..  ППррииссъъссттввииее  ии  ппооввееддееннииее  вв  ссооццииааллннииттее  

ммрреежжии  
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