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„софия – град на бЪдещето – Зелен, мобилен и атрактивен За 
Живот“ – в реЗюме За проекта

преди началото 

През 2018 г. София планира да се кандидатира в международния конкурс „Европей-

ска Зелена столица“. Това предизвикателство се приема сериозно от жителите на 

града. В същото време практическото реализиране на тази инициатива е някак 

усложнено поради ограничения в координацията между действията на Общината 

и дейностите на различни граждански групи и неправителствени организации, ра-

ботещи за подобряване на градската среда и качеството на живот в столицата. 

До момента представителите на гражданския сектор не са привличани за актив-

но и смислено участие в процесите на вземане на решения на Общината. В до-

пълнение към това, информация за съществуващите добри европейски практики 

за устойчиво управление на общините и за всякакви допълващи дейности с оглед 

ефективната им адаптация на местно ниво, не се разпространява и представя 

на широката общественост. Не се полагат усилия за събиране на мненията и же-

ланията на гражданите, включително за това как да се развива пространствено 

и комуникационно градът, как да се съблюдава развитието му по устойчив начин. 

Това би означавало също процесът на развитие да е неизменно воден от целите 

за положителна промяна на качеството на живот – като здравословна и приятна 

за придвижване и живот среда, като пространства за социални срещи, събития, 

като начин/и на навременно информиране, обсъждане с гражданите и съобразяване 

с техните идеи и мнения. Защото само качествените и съобразени с гражданите 

процеси на участие позволяват управлението на града да е наистина демократич-

но, прозрачно и ефективно. 

проектът

В този контекст, проектът „София – град на бъдещето“ имаше за цел да допринесе 

за подобряване на настоящата ситуация чрез насърчаване на взаимодействието и 

диалога между местната власт и различните действащи активно на местно ниво 

граждански групи и сдружения. Зад изпълнението на проекта стоят българските 

неправителствени организации – Фондация „ЕкоОбщност“ и Фондация „Зеленика“, а 

немският водещ партньор е Лайбниц институт за регионална география. Финансо-

вата подкрепа за проекта е предоставена от Немската федерална екологична фон-

дация (DBU), като съ-финансиране от други инициативи на участващите органи-

зации е предоставено от Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Европейската комисия.

Проектът имаше за цел да популяризира известни световни добри практики в об-

ластта на устойчивото градско управление и развитие и по този начин да спомог-

не за подобряване качеството на живот в столицата в средно- и дългосрочен план. 

Инициативата също така има за цел да допринесе за насочване на вниманието и 

работата на градската управа към обмисляне и създаване на допълнителни стиму-

ли за развитието на интелигентен и устойчив транспорт чрез диалога с граждани-

те, както и за съхраняването и разширяването на „белите дробове“ на града. Чрез 

подобряване ефективността на диалога и обратната връзка от изпълнението на 

конкретните мерки в тази посока би следвало като цяло Столична община да подо-

бри показателите си по свързаните с градска мобилност и управление на градски 

пространства, в случай на изпълнение и прилагане на обсъждани и прилагани мерки. 

По този начин  – да успее да измине крачка в положителна посока по отношение по-

добряването на условията на живот и привлекателността на града.

С оглед постигането на така посочените цели, задачата на проекта бе да се пред-

приемат следните основни действия и конкретни стъпки: 

 Създаване на база данни, събираща добри европейски и световни практики за 

устойчиво управление на градската среда, включително примери от Германия и 

други страни в Европейския съюз.

 Организиране на открита начална конференция „Взаимодействие граждани-

местна власт за провеждане на политиките за устойчива мобилност“ (септем-

ври 2013 г.), представяща планираните дейности по проекта на вниманието на 

обществеността в София .

 Създаване на работна група с общинските структури (администрация и Общин-

ски съвет) на София за дискутиране на проблемите на градската среда и мобил-

ност и предлагане на решения, подобряващи процеса на диалог и ефективност 

на управлението им, включително споделяне на добри европейски практики за 

устойчиво градско управление.

 Създаване на интерактивна онлайн платформа „Градски наблюдател“.

 Организиране на поредица публични дискусии с участието на представители на 

граждански групи от различни софийски квартали.

 Провеждане на „зелени уроци“ с млади хора от столични училища.

 Организиране на заключителен дискусионен форум (април 2015 г.), на който да 

бъдат обсъдени конкретни теми, свързани качеството на въздуха и шума на 

града, както и да бъдат представени заключенията по проекта и последващи 

препоръки.

 Изготвяне на публикация, споделяща препоръки, казуси и насоки за по-нататъш-

но подобряване на градската среда, предназначен за общински структури в Со-

фия и други практикуващи в тази сфера.

 Медийно отразяване.

Интернет порталът по проекта, разработен от фондация „Зеленика“, беше стар-
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тиран за експлоатация през януари 2013 г., и продължава да функционира с предви-

дените секции по задание, включително информации за текущи градски събития и 

инициативи, секция с добри градски практики, и графична база данни за качество на 

градската среда. По отношение на проследяването на предвидените индикатори, 

можем да ги разделим на три групи: 

1. Индикатори, за които е налична регулярна, изчерпателна и териториално съот-

носима информация (по райони). 

2. В тази група попадат индикаторите за брой места в детските градини, и дъл-

жината на съществуващите велоалеи. Тези индикатори са вкарани в базата 

данни, и са налични на сайта „Градски наблюдател“, съобразно първоначално за-

ложеното в нашия проект.

Снимка 2: 

Среща между Кмета на Столична община г-жа 
Йорданка Фандъкова и партньорите по проекта

Снимка 1: 

Конференция „Граждани и местна власт – 
възможности за по-ефективно сътрудничество 
за градска среда и мобилност“, 14 март 2014 г.

Изследователски екип: Изолде Браде, Юлиана Лазова, Лайбниц институт по регио-

нална география

Български партньори: фондация „ЕкоОбщност“ и фондация „Зеленика“, гр. София

Период за изпълнение на проекта: май 2013 – април 2015

Финансова подкрепа: Немска федерална екологична фондация (DBU), Европейския 

съюз, фондация „Чарлз Стюарт Мот“

представяне на дейностите и реЗултатите от проекта

а.  интернет портал за визуализиране на качеството на градската 
среда 

Фигура 1: Интернет портал „Градски наблюдател за София“
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3. Индикатори, за които е налична непълна, нерегулярна, или териториално несъ-

относима официална информация. 

В тази група попадат повечето предвидени индикатори, включително тези за за-

прашеност на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ 10), дял на зелените площи по 

райони, покритие с контейнери за битови отпадъци и за разделно събиране. Докол-

кото е възможно, са използвани тези индикатори в базата данни, но отчитаме, че 

те не са показателни за цялостното териториално състояние и за качеството на 

средата. Въпросите за непълнотата на всеки от тези индикатори са специфични, 

като например станциите за измерване на запрашеността са общо едва 5 броя, и 

екипът по проекта не разполагаше с модел как техните данни могат коректно да 

бъдат съотнесени към 28-те района в Столична община. По отношение на дела на 

зелените площи, районните администрации публикуват регулярна информация за 

него (на сайта http://www.sofia.bg/register_ZS.asp), но от придружаващите обяснения 

се разбира, че в нея се включват различни категории общински територии, което 

прави тези информации неподлежащи на сравнение или обобщение. По отношение 

на покритието с контейнери за битови отпадъци и за разделно събиране, такава 

информация е налична за малка част от районите, и се предоставя от фирмите 

концесионери за поддръжка на тези райони; тази информация не е налична на ниво 

голяма община (особено конкретното териториално разположение на контейнери-

те), както и екипът по проекта не я получи от отговорните общински служби, с 

които кореспондира по въпроса.

Индикатори, за които не е налична използваема информация за целите на базата 

данни (шумово замърсяване, време за достъп с обществен транспорт, налични об-

ществени паркоместа). 

По отношение на наличните обществени паркоместа, екипът не попадна на из-

черпателни и публични сведения по този въпрос. Считаме, че този индикатор е 

конкретно необходим, във връзка с общинската политика за борба с автомобилния 

трафик, въвеждане на зони за паркиране и други. Също така, считаме наличието 

на възможности за паркиране в близост до местата за живеене или работа за кон-

кретен съществен показател за качеството на различните райони и територии в 

общината.

По отношение на шумовото замърсяване, съществуват регулярни, но териториал-

но непълни измервания на този показател (49 локални пункта), като не разполагаме 

с методика за съотнасяне на техните данни за цялата територия на районите. 

Също така, през 2009 година е била подготвена детайлна шумова карта за цялата 

територия на голяма община, частично актуализирана през 2012 г. (http://www.gis-

sofia.bg/bg/projects/gis-sofiya-eood-razrabotva-strategicheska-karta-na-shuma-v-stolitsata). 

И двете инициативи изглежда, че са били моментни и еднократни („снимки на със-

тоянието“), и не позволяват да се изведат тенденции или цикли (дневни, сезонни и 

т.н.) на нивата на шум в различни части на столицата, както и да се формулира, 

или мониторира политиката на общинските администрации по отношение на този 

въпрос.

По отношение на времето за достъп (на единични линии или по категории об-

ществен транспорт), не екипът не откри публична методика, или текущи данни 

по този показател. (Изглежда такава методика за изчисляване на време за достъп 

по конкретни единични линии се прилага на сайта за териториално ориентиране 

www. bgmaps.com, но не сме запознати с нейния подход). Считаме това за същест-

вен информационен дефицит на Столична община, конкретно във връзка с полити-

ката и значителните инвестиции, правени през последните години от нейно име 

за промотиране на по-устойчиви видове транспорт, с оглед борбата с градската 

запрашеност и замърсяване, борбата с тежкия трафик и за цялостното „позеле-

няване“ на град София. Съставна част от политиката за публичност на всички 

европейски градове, ориентирани към по-устойчиво местно развитие, е директно 

и масово онагледяване на ползите на обществения транспорт, и конкретно на не-

говите по-устойчиви видове, посредством спестените време, и спестените пари, 

който те евентуално предлагат като тенденции във времето.

б. интервюта и анкети по въпросите на градската среда

Друг компонент от дейностите по проект „София – град на бъдещето“ беше про-

учването на мненията и препоръките на различни групи граждани, за състояние-

то на градската среда, и за възможностите за информиране и взаимодействие 

с общинските служби. Първоначално, в края на 2013 г. българските партньори по 

проекта – фондациите „Зеленика“ и „ЕкоОбщност“ проведоха дълбочинни интер-

вюта с граждански организации от София, на базата на които направиха ана-

лиз за проблемите и постиженията на комуникацията и взаимодействието на 

гражданите на София със Столична община. Анализът и предложенията за подо-

бряване на настоящата гражданско-общинска комуникация бяха разработени въз 

основа на информацията от интервютата и съгласувани с активни граждански 

организации: сдруженията „Велоеволюция“, „Трансформатори“, „Настоящи и бъде-

щи майки“, Обществен релсов транспорт, „За Земята“, РЕЦ за ЦИЕ – България, 

СГС „Щастливеца“, „Див рошков“, др. Предложенията бяха насочени към по-на-

временно, по-прозрачно и леснодостъпно (ориентирано към гражданите) инфор-

миране и насочване към ключови въпроси за дебат, както и към пълноценно от-

читане на предложенията на гражданите в крайни политически, стратегически 

и оперативни решения на Столична община със значително културно, социално, 

икономическо и екологично въздействие. 

На базата на този анализ и на направените предложения фондация „Зеленика“ се 

постара да осъществи по-задълбочен анализ на настоящата ситуация на контак-

туване на гражданите на София със Столична община, в сътрудничество с д-р 

Петър Канев, който разработи анкета за проучване на настоящата ситуация на 

комуникация на столичните граждани с общината си. Тя бе проведена от студен-

тите от Катедра „Комуникация и информиране“ на УниБИТ и от студенти в НБУ, 

интегрирани към образователна мрежа „Място за бъдеще“. 

http://www.bgmaps.com/
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Резултатите от проведените анкети на база на техния обем, имат пилотен, а 

не представителен характер. Получената информация позволява да се формират 

условно три групи сред софийските граждани: негативно предубедени (нихилисти), 

без съществен личен опит; незаинтересовани; и проактивни, критични граждани, 

които количествено изглежда са малцинство, но имат съществена, и често во-

деща роля, при осъществяването на конкретни граждански инициативи и взаимо-

действия.

Друг резултат от тези анкети е, че се забелязва известна положителна динамика 

в градската проблематика на София, като например темата за бездомните куче-

та изглежда вече не е особено актуална, а се отчита и подобрение в състоянието 

на столичните паркове, и в развитието на мрежата от метростанции. От друга 

страна, цялостното състояние на зелената система и на обществения транспорт 

продължават да бъдат обект на редица специфични критики. Също така, информа-

ционната прозрачност, достъпност и разбираемост на информацията от общин-

ската информационна инфраструктура продължават да се считат за относително 

незадоволителни.

След осъществяването на предвидените анкети, бяха организирани и две дискусии 

за представянето на резултатите от тях (през месец декември 2014 г. и през ме-

сец март 2015 г). Темите се оказаха актуални и дълбоки и събудиха изключително 

голям интерес, сред представители на граждански организации и на общински ин-

ституции (включително столичния омбудсман), така сред всички български граж-

дани, с които споделяме общ дом – нашето местообитание София. Резултатите 

са интересни и подтикват към размисъл и към разговор. Изпълнени са с конкретика 

и с конкретни случаи, примери, впечатления, опит, размисли и анализи на конкретни 

граждани от конкретни квартали. Представянето им даде старт на съдържателна 

и смислена дискусия, която се надяваме да продължи, като доведе и до по-нататъш-

ни мерки за облекчаване на тези въпроси от страна на Столична община.

Снимки 3 и 4: 

Представяне на резултатите от анкетните проучвания

в.  работна група към столична община по въпросите на развитие 
на градската среда и мобилност с участие на представители на 
граждански организации

1. Предистория на създаването

През 2013 г., в рамките на Седмица на мобилността (16-22 септември) фондация 

„ЕкоОбщност“ организира конференция „Взаимодействие граждани-местна власт за 

провеждане на политиките за устойчива мобилност“. Целта й беше да се прове-

де диалог относно политиките и практиката на Столична община за включване на 

гражданите по въпросите на градската мобилност. Представена и обсъдена беше и 

ролята на бизнеса в насърчаване на по-устойчиво придвижване в града чрез кампании 

сред служителите и конкретни икономически-обвързани мерки, и беше представен 

опитът на две компании в прилагането на конкретни мерки, насърчаващи използване-

то на схеми за комбинирано пътуване до и от работа; придвижване из града с велоси-

пед, включително във връзка със служебни задачи; безплатни карти за обществения 

транспорт за служителите; кампании за ходене на работа с велосипед, т.н.

В продължение на изведените препоръки и възможности, българските партньори 

проведоха и поредица от интервюта с ключови организации, работещи по проблеми-

те на градската среда и мобилност, с които обсъдиха пречките пред по-ефектив-

но и устойчиво развитие на столицата. Бе иницииран диалог с представители на 

Столичен общински съвет и проведен още един тематично свързан с проблемите 

дискусионен форум, в края на март 2014 г. – „Граждани и местна власт – възможности 

за по-ефективно сътрудничество за градска среда и мобилност“. И в него беше по-

ставен акцент върху възможностите за взаимодействие между граждани и местна 

власт при взимането на решения, касаещи политики за градско развитие. Събити-

ето бе проведено с домакинството на Столична община и бяха привлечени за учас-

тие и споделяне на немския опит гост лектори от Община Лайпциг и „Центъра за 

интердисциплинарно изучаване на риска и иновациите“ (ZIRIUS, Щутгарт, Германия).

Снимки 5 и 6:  Конференция „Взаимодействие граждани-местна власт за провеждане на 
политиките за устойчива мобилност“ автор: Евгени Богданов
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2. Функциониране на Работна група – НПО-СО-СОС

След поредица от споменатите по-горе форуми и работни срещи с отделни пред-

ставители на Столична община (СО), Столичен общински съвет (СОС) и неправи-

телствени организации (НПО), занимаващи се с проблемите на градската среда 

и мобилност и предварително обсъждане на възможен удачен формат за по-задъл-

бочена дискусия на изведените проблеми и изработка на конкретни предложения, 

Фондация „ЕкоОбщност“ внесе писмо-предложение до кмета на Столична община, 

г-жа Йорданка Фандъкова, с покана за сформиране на работна група и предложение 

за формат. Конкретната й цел бе обсъждане и разработка на предложения за реше-

ния на наболели проблеми по политиките и практиката на Столична община в обла-

стите на градската среда чрез постигане на обществено приемливи и качествени 

резултати от разходването на публични средства. Идеята бе главният фокус да 

бъде върху предложения за интегриране на по-ефективни механизми за информиране 

и работа с гражданите, както и за подобряване ефективността по изпълнение и 

контрол на качеството на развитие на средата.

Работната група започна официално своето съществуване със заповед на кмета 

на Столична община от 15 май 2014 г. Форматът й до голяма степен съответ-

стваше на внесеното предложение със следното представителство:

 СО – 6 души, от които 5 с право на глас; служителите са представители на: 

дирекции „Зелена система“, „Транспортна инфраструктура“, „Териториално пла-

ниране“; фондация „Асоциация за развитие на София“; ОКИ „Музей за история на 

София“; „Център за градска мобилност“ ЕООД.

 СОС – 6 души, от които 5 с право на глас; съветниците са представители на 

следните комисии: „Устройство на територията , Архитектура и жилищна по-

литика“, „Опазване на околната среда, земеделие и гори“, „Образование, култура, 

наука и културно многообразие“, „Инженерна инфраструктура и енергийно плани-

ране“, „Транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението“.

 НПО – 7 души с право на глас.

Представителите на гражданските организации бяха разделени в 7 тематични на-

правления, всяко от които има своите членове от няколко организации и свой пред-

ставител – една водеща организация с право на глас при взимането на решения в 

работната група. Направленията, в които са разпределени НПО, са:

 „Транспорт“ с представителство на Сдружение „Градски транспорт и инфра-

структура“ и участие на Сдружение „Велоеволюция“ и Гражданска инициатива 

„Спаси метрото“

 „Екология“ с представителство на Сдружение „Природа назаем“ и участие на 

„Коалиция за климата“, ЕС „За Земята“ и Сдружение „Устойчиво общество“

 „Архитектура и ландшафтна архитектура“ с представителство на „Група ГРАД“ 

и участие на Сдружение „Трансформатори“

 „Урбанизъм и социология“ с представителство на “ Съюз на урбанистите в Бъл-

гария“ 

 „Интердисциплинарни НПО“ с представителство на Фондация „ЕкоОбщност“ и 

участие на Фондация „Зеленика“, „Форум градски алтернативи“, Неформална гру-

па за градска среда „Фрагмент“

 „Родители“ с представителство на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“ и 

участие на Асоциация „Родители“

 „Хора с увреждания“ с представителство на „Център за независим живот“

В периода май–август 2014 г. бяха организирани и проведени 4 заседания на работ-

ната група. В процеса на подготовка за заседания се прецени, че е най-удачно да 

се ползват предложени от представителите на гражданския сектор казуси в прак-

тиката на Столична община до момента, от които да бъдат извлечени основни 

проблеми. В тази връзка беше осъществено сътрудничество и с други граждански 

организации, които са извън обхвата на групата – обществените съвети „Красно 

село“ и „Овча купел“, както и „Форум за наблюдение и анализ на публични политики“. 

Чрез споделяне на опита между НПО представителите бяха набелязани следните 

казуси:

 Проблеми с ремонтите на ул. „Цар Иван Асен“ и парка около „Докторски паметник“.

 Тенденции за подмяна на паважи с асфалт и отрицателните последици за град-

ската среда и 

 Технически проблеми на автобусите, опериращи в системата на масовия град-

ски транспорт.

 Неудачни решения за градската среда – напр. затваряне достъпа на граждани до 

училищни дворове (в случаите, когато се ползват като преходни пространства) 

и липса на алтернативно решение чрез осигуряване на добри за всички участни-

ци в движението (като напр. нови квартални пътища и обходи).

 Задание за конкурс за реновиране на Княжеската градина – благодарение на 

включването на този казус беше дадена възможност на гражданските органи-

зации да се включат в процеса на осигуряване на прозрачност на този конкурс, 

който засяга едно от най-ключовите публични пространства в София

Целите на работната група бяха насочени към осигуряване в дейността на 

Столична община и нейните структури по въпросите на градско развитие и 

мобилност на максимална публичност и прозрачност, навременно информиране 

и дискусия с гражданите и отразяване на техните становища преди 

разработка и одобрение за финансиране на проекти; на ясно формулиране на 

дългосрочните принципи на взаимодействие между граждански организации и 

групи по открит и обвързан с обратна връзка начин на комуникация, др.
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 Ползване на паркоместа от хора с увреждания.

 Проблеми с качеството – естетическо и по отношение на ползвани материали 

и качество на извършване на ремонт и/или строителство – на улици и проекти 

в града.

В процеса на работа на групата бяха създадени тематични подгрупи, чиято цел е 

да се занимаят в детайл със определени специфични казуси. Едната от тях раз-

глеждаше проблемите при включване на мерки за достъпност в градската среда 

по време на строителство и ремонти, втора – функционалностите на бъдещия 

интернет портал на Столична община и трета – провеждането на конкурси за 

проектиране на градоустройствени решения.

3. Резултати от дейността на работната група

В резултат от дейността на работната група бяха внесени няколко конструктив-

ни предложения:

 Такива, касаещи провеждането на международен конкурс за реновиране на Кня-

жеската градина. От страна на гражданските организации са внесени препо-

ръки, които ще подобрят формата и полезността на конкурса, в случай че бъ-

дат приети от СОС в крайното задание за конкурса. Препоръчано бе принципно 

забавяне/отлагане на старта на конкурса едва след интегриране на проекта 

за трети метродиаметър в района на Орлов мост, тъй като изграждането на 

разширение на метростанцията там с цел свързването й с III метродиаметър 

ще има основно въздействие.

 Препоръки за подобрения в начина на функциониране – структура, интерактив-

ност и тип информация – на Интернет страница/портал на Столична общи-

на. Изказана бе необходимостта от включване на възможности за: опростено 

онлайн подаване на сигнали от гражданите; лесно информиране по актуални и 

предстоящи процеси и процедури, абониране за новини по конкретни теми от 

интерес за гражданите, даващи възможност за навременно информиране и за 

предстоящи обсъждания на проекти/задания/дейности. Изказана и аргументи-

рана бе необходимостта от създаване на съвременен геопортал и подобряване 

на транспортния такъв. Препоръките са отнесени до ресорната дирекция и има 

уверение, че ще бъдат взети предвид при договаряне изработката на портала.

 Препоръки за по-ефективно включване на гражданите в наблюдение на инвес-

тиционните процеси. Изразена бе нуждата от запознаване на гражданите (в 

т.ч. посредством бъдещия интернет портал) със заданията за проектиране, 

предпроектни проучвания и алтернативи, обосновка за даден избор и то на опро-

стен и достъпен, включително за граждани-неспециалисти език. Изготвените 

идейни и работни проекти да бъдат предоставяни за широк достъп с доста-

тъчно време за предварително разглеждане, изготвяне и предоставяне на пред-

ложения, коментари и критики – преди тяхното одобряване от отговорните 

дирекции/ комисии на СОС, както и в комисиите за избор на изпълнители, екс-

пертни съвети и други, да бъдат допускани за наблюдатели представители на 

граждански групи и организации с цел осигуряване на прозрачност.

 Оптимизиране на процеси в планирането и изпълнението на проекти, чрез въ-

веждането на стандарти от страна на Столична община за проектиране и 

строителство; подобряване на мобилността чрез изследване на пешеходните 

пътникопотоци, въвеждане на текущ мониторинг върху бариерите в градската 

среда, в следствие на което да бъдат предприемани мерки за премахването им.

г.  някои общи наблюдения за процесите на гражданско участие и 
столична община (през погледа на гражданските организации)

Към приключването на настоящата публикация сред задачите на работната група 

остава финализиране на предложенията към конкретно отговорните дирекции в 

Столична община и/или комисии на Столичен общински съвет, с цел – вземане на 

решения за осъществяването им. 

Важно е да отбележим отвореността и желанието за диалог и активно включване 

на представителите на СОС, Центъра за градска мобилност и на Асоциация за раз-

витие на София в дискусиите на Работната група. Като недостатък за постигане 

на оптимална ефективност в работата на групата си остава фактът, че когато 

подобна инициатива не е достатъчно силно институционализирана (напр. да бъде 

в задачите на административно звено към някоя общинска дирекция) и липсва пряк 

отговорник за координирането й, то изпълнението й се оказва по-трудно, времеем-

ко и изисква активно търсене и иницииране на предложения от страна на граждан-

ските представители. 

В състава на работната група се включени разнородни по своите цели и разбирания 

участници, което обуславя различните им роли и правомощия спрямо възможност-

та за по-бързо привеждане на предложенията и идеите в действие. Докато граж-

данските организации искат и предлагат за одобряване конкретни мерки и виждат 

решенията като лесно осъществими и подобряващи ефективността на работа-

та на общинската администрация и съответно – по-устойчиво и добро развитие 

на града, то, за Столична община и общинския съвет, формата и процедурите са 

нормативно определени и изисквани и като така – остават водещи за крайните 

решения на самата работна група. Удължаването във времето на процеса е свър-

зано и с необходимостта за общинска администрация от съблюдаване на нива на 

подчиненост, йерархия и съгласуване, които са задължителни. Това води до забавя-

не при взимането на решения и практическото им прилагане поради множество-

то формалности – съществуващи или нововъведени в процеса. Централизираната 

структура на Столична община се явява като една допълнителна пречка пред ефек-

тивното прилагане на решенията. За съжаление, тя не е в полза на гражданите, 
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а в полза на поддържане на установените нива и взаимовръзки между дирекции и 

ресорни заместник кметове. Разчупване на този модел ще е много добро за подо-

бряване на вземането на решения и ефективността на взаимодействието между 

отделните звена на администрацията – както като време за решение, така и като 

резултатност.

Йерархичните взаимоотношения в администрациите (държавна или местна) под-

държат една често изкуствено създадена необходимост от съгласуване, което 

бави оперативното въвеждане на промени и решения. А необходимостта от съгла-

суване с всички свързани звена е един от основните фактори, които често забавят 

и отказват от участие гражданите. Тази демотивация понякога се увеличава и 

поради незнанието на гражданите в коя ситуация как да подходят и към кого да се 

обърнат. Неизказаната, но съществуваща презумпция за „образования гражданин“ 

често не се осъзнава от администрациите като техен недостатък. Това им пре-

чи за предлагане на работеща система за обслужване и насочване на гражданите 

(напр. често има очаквания, че гражданите са запознати с функциите на отдел-

ните общински дирекции и звена, имащи отношение към съответните проблеми и 

въпроси; формата на комуникация – напр. дали следва да се пише жалба или молба, 

какво точно следва да съдържат те, както и от необходимото време за получаване 

на търсената информация, т.н.). По-правилният подход би следвало да се основава 

точно на обратната хипотеза – че гражданинът не знае, но – запитвайки, ще бъде 

насочен, информиран и обслужен лесно и бързо, комплексно и на едно място, с едно 

посещение, писмо или обаждане по телефон.

Като извод от работата на групата, може да се сподели, че участието на граж-

даните в подобен тип групи с представители на различни звена и структури, е 

много полезно за всички страни – поради натрупване на опит в сътрудничеството, 

разискването на проблемите и достигане до общо предложение за решение. Затова 

отвореността на всяка община към подобно взаимодействие може да доведе до до-

бри резултати и повече гражданска ангажираност и доверие към местната власт. 

Но паралелно с това, е важно да не се спира в работата и да продължи да се търси 

максимално и неспиращо отразяване в този процес и подобни работни групи на 

гледната точка на гражданите по отношение на облекчаване на диалога и участи-

ето. Така например, в конкретния случай със Столична община, едно добро продъл-

жение би било създаване на едно административно звено в Столична община, 

което да работи с гражданите по всички засягащи ги проблеми и въпроси, на 

принципа „на едно гише“. Като то осъществява необходимите връзки с ресорните 

експерти за съответните проекти, дискусии, казуси, и отговаря на гражданските 

запитвания компетентно и на достъпен език. Желаната компетентност включва 

изчерпателност и експертност в цялост по дадения въпрос.

Прилагането на децентрализираност в общинската администрация би могло да 

бъде пътят, който ще позволи проследяване на ефективността на общинските по-

литики и проекти. Чрез дефинирането на ясни индикатори за качеството на живот 

в София, въвеждането на базови и целеви стойности, може да се помогне както за 

определяне приоритетите в градското развитие, така и за ясното измерване на 

напредъка по тях. При такъв сценарий, в подобен тип показатели биха могли да се 

интегрират и осъществят всички ангажименти на Столична община и по отноше-

ние на националните и ЕС директиви и други нормативни документи – включително 

за качеството на средата, емисии, др.

Чрез въвеждане на децентрализация в общинската администрация и подобрена 

ефективност в диалога с гражданите би следвало да се очаква повече ангажира-

ност и активност от страна на гражданите, както и по-лесно разбиране и включ-

ване от тяхна страна в грижата за развитието на града. Въпреки отчетливите 

стъпки към подобрение и по-добро качество на общуване с гражданите от страна 

на администрацията през последните 2-3 години, гражданските организации виж-

дат още потенциал и необходимост от искрена проактивност и дебюрократизи-

ране на процесите, както и за чуваемост на техните предложения, демонстрирана 

чрез цялостното им включване от етапа на идейна фаза на дадена намеса в град-

ската среда до мониторинг и контрол на качеството на изпълнението й.

Горните наблюдения, не биха искали да омаловажат всички важни стъпки, които 

Столична община въвежда в изпълнение като подобрения по отношение на работа-

та с гражданите: онлайн информирането, създаване на по-бързи и ефективни откъм 

време механизми за комуникация с администрацията са факт – напр. посредством 

Виртуалното деловодство в Интернет страницата на общината, чрез приемане 

на сигнали и информация онлайн или по телефон чрез Контактния център на Сто-

лична община (http://call.sofia.bg/). Също така – общинските съветници проявяват 

повече интерес и желание за включване в инициативи, които извеждат мненията 

на гражданите във фокуса на дискусията и са склонни – понякога – да ги отчетат 

в решенията си. 

Равнопоставеността в диалога ще бъде доказана, чрез навременната и адекватна 

обратна връзка в посока администрация-граждани. Така например Дирекция „Зелена 

система“, Направление „Архитектура и градоустройство“ макар и да са отворени 

за обществени дискусии, често взимат решения без необходимата аргументация 

при избора на решения за ключови проекти за града. 

 Има нужда от качествено подобряване на процеса на диалог с гражданите. Именно 

тези запазващи се дефицити в механизмите на взаимодействие са причина поня-

кога да се чуват мнения, че няма смисъл от подаване на предложения и комента-

ри, становища от граждани, експерти, архитекти, граждански организации, които 

имат силен интерес и желание да участват в процеса на планиране и развитие на 

града. От друга страна – оттеглянето на гражданите от дискусиите по важните 

за града теми, карат администрацията да се чувства демотивирана да инициира и 

допитва гражданите, при условие, че идеи не идват, но пък след решенията – след-

ват силни реакции, обществени дискусии и скандали.

За да се решат тези проблеми – остава необходимостта от промяна в качест-

вото на процесите на планиране и осъществяване на политиките, обвързването 

http://call.sofia.bg/
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им в комплексно цяло (с всички гледни точки и мнения и аспекти) чрез един про-

зрачен и искрен диалог между равнопоставени участници в местното развитие. 

Затова и участието на всички страни е ключово и е важно то да продължи да 

се развива.

Характерът на гражданската активност по въпросите на градската среда и 

устойчива мобилност – интензивен, разнообразен, разхвърлян в различно оформили 

се кръгове от организации и граждански групи, но мрежуващи помежду си – е пока-

зателен за потенциала на градската среда да провокира и обедини интересите на 

множество и различни хора и организации. Това спомага за повече критичност и 

разнообразие на гледните точки. И не бива да се подценява от администрацията 

и/или определя като слабост, като „неспособност на гражданското общество да 

се обедини“. Тази форма на действие е по-пълноценна със способността си да (се) 

допълва и обогатява с идеи, предложения, гледни точки. 

Пример за полезността на това разнообразие е и появата на инициатива на Форум 
за наблюдение и анализ на публични политики. Тя е по своеобразен начин допълване и 

надграждане на работата на гражданските организации, участващи в създадената 

към Столична община работна група. Започнала в хода и на проекта на „ЕкоОбщ-

ност“ и „Зеленика“, тя работи по изграждане на по-широка мрежа от неправител-

ствени организации, имащи отношение по решаване и обсъждане на конкретни ка-

зуси и проблеми на града, включително за (но не ограничаващи се само до) градска-

та среда. Мрежуването позволява по-бързото информиране между организациите 

и включване в темите и проблемите, по които всяка има интерес и капацитет да 

допринесе. И подобрява ефективността, скъсява пътя и обема на усилията чрез 

обмена на информация и синергия. От взаимодействието с Форум за наблюдение и 
анализ на публичните политики, партньорите по проекта успяха да установят кон-

такт и с мрежата от представители на районни администрации, като очакването 

ни е да предоставим част от препоръките и информацията от работната група и 

опита на гражданските организации и на тях.

обществени явления в софия, имащи отношение кЪм 
градската среда

Фондация „Зеленика“

I. казус „Женски пазар“

Казусът „Женски пазар“ се отнася до реконструкция и реорганизация на режимите 

на ползване на традиционната пазарна площ в този район, осъществена реално от 

Столична община през 2014 г., която се заражда като идея на живущите в района 

(представлявани от инициативен комитет „Възраждане“), през 2005 г. Характерно 

за този случай е не само дългия и неравномерен процес на застъпничество пред 

местната власт, но и имплицитната вътрешно-гражданска конкуренция на иници-

ативния комитет и други социални групи (търговци, цигани, имигранти, пенсионе-

ри, пазаруващи и др.), ползващи се от територията за живеене, поминък, бизнес и 

социални дейности. А също и много различните (по подход и като ефективност) 

модели на вътрешна идентификация, самоорганизация, мобилизация, изразяване и 

налагане на техните специфични потребности, които тези различни групи демон-

стрират.

Снимка 7: 

Женския пазар преди реконструкцията

Източник: http://jenskipazar.eu/initiative.html -
поддържан от антрополога Никола Венков

Този казус дава интересна и специфична перспектива по някои важни въпроси във 

връзка с гражданската инициатива по местни въпроси: какво може да направи ус-

пешно едно локално гражданско движение в българските условия, както и води ли ак-

тивното гражданско общество до овластяване – тоест до по-голяма възможност 

за редовия гражданин да участва в постигането на компромиса между неговите и 

чуждите интереси?

При заявка на интерес за включване в мрежа от граждански организации, работещи 

за градската среда и мобилност в София:

rabotnagroupa@gmail.com

http://mail.bg/#compose/rabotnagroupa@gmail.com
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Снимка 8: 

Обществен дебат за 

бъдещето на пазара

Източник: http://jenskipazar.eu/
initiative.html -
поддържан от антрополога 
Никола Венков

II. трамваят край семинарията 

През 2014 година в обществения дебат за градската среда на София влезе още 

една тема за обсъждане: осъществяването на инвестиционния проект за нова 

трамвайна линия, достигаща до квартал „Дървеница“ (който предвиждаше да бъ-

дат изградени 2,8 км. ново трамвайно трасе от Семинарията до метростанция 

„Г.М. Димитров“, и реконструкция на 1,8 км. съществуващо трасе по бул. „Св. Кли-

мент Охридски“). Проектът събуди обществени противоречия, въпреки неговото 

намерение да облекчи териториалното застъпване на локални пешеходни и авто-

мобилни отсечки, и да осигури възможност за още едно трасе за достъп с градски 

релсов транспорт между централната част и южната периферия на града. Раз-

лични целеви групи граждани имаха различно отношение към него, като сред тях 

могат да се обособят тези на живущите по предвиденото трасе (опасяващи се от 

допълнително шумово замърсяване), привърженици на градските зелени зони (които 

възразяваха срещу предвиденото изсичане на някои дървета около Семинарията), 

жители на целевите квартали (които по-скоро подкрепяха осъществяването на 

проекта, заради очакваното улеснение на достъпа до техните домове), и други. В този случай, успехът на гражданското движение преминава през директното вза-

имодействие с най-високото ниво власт в града. Моментът, в който представите-

лите на „Възраждане“ придобиват лоби в общинската власт и установяват лични 

контакти с всички политически нива на администрацията, е повратна точка за 

усилията на инициативния комитет. Техният местен проблем става обществен, 

когато властта започва да излъчва послания относно пазара в същия диапазон от 

метафори. Този процес обаче заобикаля обществената дискусия, която теорията 

на гражданското общество предполага. Останалите групи по интереси, които не 

са се преборили за подобен достъп до властта, просто са изключени. В условията 

на хегемония, усилена чрез административната машина и почерпила от авторите-

та й, те трябва да изкачат още по-стръмен склон на мобилизация, за да придобият 

трибуна и формулират контра-дискурс. А в случая с Женски пазар – те остават 

просто в неведение. 

За групата, овладяла принципите на гражданското общество, то се оказва инстру-

мент за ангажиране на държавната власт като оръжие срещу конкурентите си, 

докато за маргиналите феноменът гражданско общество може да се тълкува като 

повече властови монопол над правото им на ползване от района. 

Практиката на гражданското общество, демонстрирана в казуса „Женски Пазар“, 

извежда една нова социална прослойка в доминираща позиция – гражданите – като 

дискурсът за гражданското общество легитимира публично хегемонията й. Но 

тази прослойка в никакъв случай не включва всички членове на обществото, или в 

контекста на градската среда – на другите групи живущи и ползватели на приле-

жащото обществено пространство.*

* Съгласно „Гражданското общество и Женския пазар“, Никола Венков, 2012 г.

Фигура 2:  Схема на планираната трамвайна мрежа 
съгласно ОУП на София

източник: http://gradat.bg/infrastructure

Фигура 3: 

Визуализация на бъдещото трамвайно трасе

източник: novinite.bg

Преобладаващото обществено недоволство, изразено чрез подписки, протести, 

застъпнически срещи с общински ръководители и други, в този случай успя да нало-

жи алтернативата за прекратяване на проекта, която в крайна сметка и се осъ-

ществи. В резултат на това, този компонент на проекта за интегриран столичен 

градски транспорт, финансиран по ОП „Регионално развитие“, на 22 януари 2015 г. 

беше прекратен от Столична община, а близо 20 млн. лв. европейско финансиране 

бяха изгубени.

Тези факти могат да се тълкуват във връзка с необходимите пред-проектни стъп-

ки за информиране и включване на гражданските групи, които не бяха осъществени 

http://gradat.bg/infrastructure
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по този проект. Не беше проведена широка и информативна разяснителна кампания 

от общината, която да се постарае да убеди гражданите в това, че няма да се 

сече поголовно, че ще се увеличи рязко шума, както и да предостави анализи: колко 

пътници се очаква да използват трасето, кои автобусни линии ще бъдат промене-

ни и как, и намерение какво следва, след като трамваят достигне кв. „Дървеница“. 

Нямаме (и сега, година по-късно) информация и за това, дали в общината тези про-

учвания и анализи са били вече подготвени, но са останали несподелени с общест-

веността, или обратно – инвестиционната фаза на проекта е била планирана и 

стартирана, без да има яснота и решения по тези важни въпроси.

Снимка 9: 

Борисовата градина – 
освобождаване на място 
за новото трамвайно 
трасе

Източник: bezlogo.com

Също така, не ни е известно общинските служби да са провеждали някакво по-ак-

тивно анонсиране сред гражданите преди самото стартиране на инвестиционни-

те дейности. Това е определено една пропусната възможност, тъй като би пред-

ставлявало едно по-ранно обществено включване във вземането на тези предвиде-

ни инвестиционни решения, и на база богатата международна практика вероятно 

значително би намалило стреса, и би повишило обществената подкрепа за тези 

инвестиции, а би могло да подобри и цялостната полезност от проектната идея. 

Отделно от аспекта на взаимодействието с гражданите, изглежда че не са били 

добре организирани и друти дейности за подготовка на проекта. Така например, на 

онзи етап Борисовата градина е нямала цялостен ПУП, а действащите за отделни 

части на парка не са били актуални. Това са системни слабости, които се отбеляз-

ват и в различни други общински инвестиционни проекти, които е необходимо да 

намерят своите системни решения в необходимото по-нататъшно подобряване на 

работата на Столична община.

III.  граждански проект за подобряване на работата с граждани в 
район „триадица“

През 2014 година се проведе и един интересен граждански проект за подобряване 

на взаимодействието на гражданите и общината. Фондация „Форум за наблюдение 

и анализ на публични политики“ инициира проекта „Добро управление на район „Триа-

дица“ чрез прилагане на механизми за повече прозрачност и по-активно гражданско 

участие“, в партньорство с районната администрация. Проектът е бил финанси-

ран по програма „Европа 2013“ на Столична община.

По проекта са били подготвени граждански анализ на нормативната уредба за 

диалог с гражданите, и проучване на обществените нагласи и оценки в района. 

Внимание заслужават проведената широка гражданска дискусия, и подготвените 

препоръки и пътна карта за подобряване на диалога между гражданите и район-

ната администрация, а също и подписаното в края на проекта споразумение за 

партньорство. 

Като цяло проектът демонстрира, че при осигуряване на необходимите предвари-

телни условия, съвместната работа между граждани и общински служби, конкрет-

но във връзка с подобряване на общинската нормативна уредба и на практиките за 

информиране и участие на гражданите е възможна и резултатна. Сред тези усло-

вия в дадения случай могат да се отбележат: конструктивно и устойчиво желание 

за партньорство от страна на общината, готовност за споделяне и обсъждане 

на информация за действащите нормативи и прилаганите практики. Необходимо 

е констатациите и препоръките по проекта, както и изградените партньорски 

отношения с районната администрация, да се запазят и реализират в по-ната-

тъшните граждански инициативи за подобряване на прозрачността на общински-

те политики, и за допитването и включването на потребностите и препоръките 

на местната общност към тяхното осъществяване.

След успешното приключване на проекта е подписано Споразумение за партньор-
ство между фондация „Форум“ и район „Триадица.
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подкрепа За граЖдански инициативи За подобряване на 
градската среда и меЖдублокови пространства от граЖданите 
чреЗ програма “Зелена софия”*: някои раЗмисли и препорЪки

Любомира Колчева, Фондация “ЕкоОбщност”

Програма „Зелена София“ е продължение на една инициатива на Столична община 

от 2010 г. Тогава се осъществява пилотен проект „Гражданско участие за по-уютна 

градска среда” в 3 столични района – Изгрев, Слатина и Подуяне и се облагородяват 

65 градинки и междублокови пространства от граждани. В резултат инициативата 

се разширява до територията на всички райони в столицата, като е одобрена спе-

циална програма – „Зелена София“ от Столичен общински съвет, която ежегодно да 

подпомага граждански инициативи за градската среда.

Чрез програмата Столична община цели да насърчи етажни собствености, реги-

стрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (чл. 46б) или 

сдружения на собственици (чл. 44), и граждански организации, регистрирани по За-

кона за юридическите лица с нестопанска цел, да се включат по-активно в подобря-

ване на зелените площи и междублокови пространства в столицата.

Финансирането се предоставя за облагородяване на терени, които са общинска 

собственост и основен принцип е предоставяне на подкрепа за материали (фидан-

ки, храсти, др.) и инструменти и машини, както и за градинско обзавеждане (напр. 

пейки, беседки, др.). 

От 2011 г. насам програмата еволюира и претърпява ежегодно промени, които це-

лят да оптимизират реализацията й – като ефективност, близост до гражданите, 

облекчаване на доброволните им усилия за града. 

По-долу са представени някои препоръки, които са извлечени от преглед на пакета 

за кандидатстване за финансиране по програма „Зелена София“ за 2014  г., както 

и от разговори с граждани, участвали и получили финансиране по програмата за 

техни проекти. Предложенията представляват идеи за подобрение, които биха мо-

тивирали повече граждани да участват и биха облекчили процедурата и граждан-

ската информираност и опитност на гражданите за самостоятелна поддръжка и 

облагородяване на междублокови и зелени пространства.

общи наблюдения:

Програмата е разработена много добре, с внимание към детайла по отношение 

спазване на доста формални изисквания за удостоверяване на легитимността на 

кандидатстващите.

Разработените формуляри и приложения гарантират, че кандидатите ще са сери-

озни групи граждани или организации, които имат капацитет да го подготвят и 

представят.

Подобен тип проекти в областта на финансиране на граждански инициативи по-

падат в категорията „малки проекти“. Обикновено те имат за основна цел да мо-

билизират гражданското включване, доброволно участие, решаване съвместно на 

дадени квартални проблеми, т.е. да мотивират личната гражданска енергия на хо-

рата от дадена етажна собственост или гражданска организация да сътворят 

добро заедно, да се превърнат или утвърдят като общност. Която впоследствие 

ще има своята ценност за хората и мястото, което е озеленено или облагородено 

за обитание и радост на своите жители. 

препоръки: 

Ценност в процеса за гражданите би имало предоставянето безвъзмездно на 

информация и консултации със специалист (ландшафтен архитект) за това 

какво е подходящо за дадено място (напр. околоблоково пространство) – напр. 

какви растителни видове как биха се развивали във времето спрямо изложение-

то на терена, вида и качеството на почвата; начин на взаимодействие и докол-

ко са удачни спрямо сегашното ползване на терена от живущите наоколо, т.н. 

В този смисъл програмата би била полезна, ако предоставя безплатна възмож-

ност за консултации от ландшафтен архитект – както в хода на изготвяне на 

проектите, така и при изпълнението им. По този начин ще може да се преценят 

най-удачните видове за засаждане спрямо състоянието и качеството на почви-

те, да се дадат насоки за техниката на засаждане, поливане, подхгодящ период 

на засаждане, т.н. Подобен тип консултация ще облекчи значително граждани-

те в избора на подходящи видове, както и ще способства за адекватност на 

намесите в зелената система и развитието на околоблоковите пространства 

в града.

Творческа свобода за гражданите – задължителното условие за участие в про-

грамата е избор на кандидатстващите за финансиране граждани на растителни 

видове, градинско обзавеждане (напр. пейки) и инструменти от задължителен спи-

сък по програмата. Този подход има един основен недостатък – не позволява на 

гражданите да мечтаят и развият собствени идеи за мястото, което искат да 

подобрят. Налага избор, който е направен преди и извън тях. 

Факт е, че Столична община като обществена институция е задължена да прилага 

изискванията на Закона за обществените поръчки при закупуване на материали, др. 

Но същевременно подобна схема за финансиране би било добре да дава възможност 

за истинско съживяване на малки кътове в града, благодарение на гражданските 

идеи. Подобно ограничение отнема именно елемента на творческата, индивидуал-

ната, лична намеса и промяна в пространствата.

* http://www.sofia.bg/tu1.asp?news_topic=19&title=&sub_open=77742

http://www.sofia.bg/tu1.asp?news_topic=19&title=&sub_open=77742
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практически препоръки за работа с гражданите

1. По споделяне от участници в програмата, един от недостатъците на гореспо-

менатия модел на финансиране с директно доставяне на материали, инструмен-

ти, други по програмата е затруднението с доставянето им в работно време. 

Ако в кандидатствалата гражданска група всички са работещи целодневно, до-

говорката за получаване на материалите в определен часови диапазон на деня, 

би могла да създаде затруднение. Затова би било добре да се мисли и предвиди 

(ако се запазва този модел на доставяне на материали вместо самостоятелно-

то им избиране и закупуване от гражданите) – съботно-неделна доставка.

2. Горната схема с доставка на материали на практика прави излишна необходи-

мостта от последващо административно задължение на финансираните граж-

дански групи (етажни собствености) да изготвят финансови отчети. При ус-

ловие, че реално всички разходи са извършени от Столична община, би следвало 

единствено подписаните приемо-предавателни протоколи за материалите да 

са достатъчно доказателство.

3. Предвид малките суми, с които се подкрепят местните инициативи, директ-

ното предоставяне на заявените материали, инструменти и градинско обза-

веждане от Столична община, както и предвид активната ангажираност на 

гражданите с доброволческа дейност, би било добре да се обмисли облекчаване 

на формата на отчетност. Като, например, се изискват по-малко на брой де-

кларации и документи като описание на извършената дейност и отчетите се 

сведат до доказване изпълнението на проектите с лесни за попълване и предос-

тавяне материали, не изискващи много време за подготовка. Реално средства-

та са малко, практическите дейности са доста конкретни и ясно описани като 

възможност в самата програма и дори само със снимков материал и кратко 

описание на изпълненото би могло да се проследи качественото изпълнение на 

проектите.

Оценка на програмата – Столична община би могла да подобри програмата в след-

ващите години и ако проучи не само успехите, но и трудностите на гражданите, 

които са работили по тези инициативи. По този начин ще може да се събере до-

пълнителна информация за конкретни трудности и проблеми в работата по райони, 

като те могат да послужат и като анализ за подход към решаване на проблеми по 

райони и в бъдеще.
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Финансова подкрепа за осъществени в рамките на проект „София – град на бъдещето  – 

зелен, мобилен и атрактивен за живот“ дейности е предоставена от Немската 

федерална екологична фондация (DBU), Фондация „Чарлз Стюарт Мот“ и Европейския 

съюз.
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