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Бургаска Регионална Туристическа Асоциация приключи работата по проект 
„Гражданското общество за прозрачност на държавната и общинска политика по южното 
Черноморие”. Проектът е финансиран по Оперативна Програма Административен 
Капацитет, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Социален Фонд, 
договор 08-12-64-С/27.08.2009г. с продължителност 12 месеца. Целеви групи на 
проекта: централна, областни и общински администрации, осъществяващи дейности 
в района на южното Черноморие; структури на гражданското общество; местните 
обществени посредници в Бургаска област; и екипът на БРТА. 

Конкретните резултати от проекта са: 

 Намиране на конкретни решения за по-прозрачно и ефективно функционираща администрация 
в района на южното Черноморие чрез изготвени Анализ на дейността на различните органи 
на централната, областната и общинската администрация и Стратегия за решаване на 
идентифицираните проблеми с участието на структурите на гражданското общество. 

 По-висока публичност в работата на администрацията и осъществяване на конкретни стъпки 
за повишаване отчетността и общественото доверие в работата на институциите и техните 
администрации чрез създаване на система за обмен на информация, събиране и препращане на 
сигнали, и интернет форум.

 По-прозрачна и ефективна работа на държавната администрация в района, по-активно 
и информирано гражданско общество чрез изготвени и разпространени специализирани 
информационни материали – 10 вида информационни брошури в тираж 2000 бр. от всяка.

 Активизиране на структурите на гражданското общество от района на южното Черноморие 
и активно с  всички структури на администрацията за по-голяма прозрачност и ефективност 
чрез проведена серия от 8 двудневни кръгли маси по проблемите на ефективното и прозрачно 
управление в района с участието на 370 представители на целевите групи.

 Постигната широка информираност и въвличане на публиката за дейностите и резултатите по 
проекта, съгласно изискванията на ЕС – серия от публикации в местната и регионална преса.

 Участниците в заключителната кръгла маса създадоха Инициативен Форум с представители на 
всяка от седемте общини, включени в проекта, СГО и представители на държавната администрация 
в региона.

БРТА благодари на всички организации за тяхното активно участие в проекта, за 
подкрепата при реализацията му, и декларира своята готовност да продължи работа 
по съвместни инициативи в бъдеще. 

8000 Бургас, ул. „Лермонтов” 52, ет. 2,
тел./факс: 056 841966, 
e-mail: brta@brta.eu, brta@abv.bg
Председател на УС: Соня Енилова
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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В РАЙОНА НА ЮЖНОТО 
ЧЕРНОМОРИЕ 

Разработеният анализ създава необходимата основа за ефективно осъществяване на 
дейностите по проекта. Анализира се състоянието на различни елементи в проблемната област 
- ефективността, прозрачността и корупционния риск в дейността на администрацията и 
нейното взаимодействие със структурите на гражданското общество. Като резултат се създават 
необходимите предпоставки за по-добра подготвеност на структурите на гражданското 
общество, по-ефективно партньорство със структурите на администрацията и ефективен 
инструментариум за сътрудничество и обществен диалог.

Методиката на анализа включва:

 Анализ на нормативни и стратегически документи и свързани с тях методически насоки, ръководства и др.;

 Анализ на публично достъпна информация за структурите на администрацията и на гражданското общество 
в района от гледна точка на формиране на извадката за анкетно проучване;

 Анализ на анкетно проучване на двете основни целеви групи - публична администрация и структури на 
гражданското общество.

При анализа на основните параметри на нормативната и стратегическа рамка са разгледани 
основните нормативни актове, отразяващи стратегическите насоки и тенденциите относно 
прозрачността и отчетността на администрацията и формите за превенция на корупцията. Обект 
на изследването са и конкретни разпоредби от действащото законодателство, отразяващи 
ролята и възможностите за участие на структурите на гражданското общество. 

Като резултат тази част от анализа  показва, че са създадени законови гаранции и механизми, 
осигуряващи прозрачността, отчетността и превенцията на корупцията в работата на 
администрацията. По отношение на възможностите за влияние и участие на СГО са разписани 
добре съвещателните и консултативни функции, които те имат в процеса на изработване на 
политики. Нормативните актове, създаващи правилата за добро и качествено административно 
обслужване, съдържат добре разработени механизми за гражданско участие в тази сфера. 

Препоръките на анализа към нормативната и стратегическа рамка са за доразвитие на 
законодателството като се предвидят и механизми, които да гарантират включването на СГО 
в процеса на изработване на политики и по тяхна инициатива, а не само по усмотрение на 
административния орган, отговорен за разработването на съответната политика. По отношение на 
правото на физическите и юридическите лица да отправят сигнали, 
като средство за подобряване на работата на администрацията, 
препоръката е да се помисли за предвиждането на гаранции за 
защита на юридическото лице, подало сигнала. 

Анкетно проучване е извършено чрез 
разпространение на въпросници за самостоятелно 
попълване  за двете основни целеви групи - 
структури на гражданското общество и структури 
на администрацията. В изготвените отделни за 
двете групи анкети  се поставят сходни въпроси: 
темата на въпроса е една и съща, а формата на 
въпроса е огледално-симетрична. Това позволява 
отчитане и сравнение на мненията и оценките 
на двете целеви групи по основните проблеми 
и изследователски въпроси. Въпросниците за 
представителите на администрацията включват 25 
въпроса, а за представителите на неправителствените 
организации – 29 въпроса. В съответствие с избрания 
метод са използвани предимно затворени въпроси.

Основните изследователски въпроси, които са 
поставени, са:

 Кои са сферите с най-сериозни недостатъци и проблеми по отношение на ефективността на прилагане на 
отделни политики?
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Анализа може да бъде намерен като документ в pdf формат на Интернет страницата 
на проекта на адрес www.brta.eu.
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 Кои са сферите с най-сериозни недостатъци и проблеми по отношение на прозрачността и отчетността при 
прилагане на отделни политики?

 Кои са сферите с повишен корупционен риск?

 Как двете групи актьори оценяват необходимостта и значението на взаимодействието помежду им? 

 Какво е реалното взаимодействие между двете групи актьори и как то се оценява?

 Какви са основните пречки пред това взаимодействие?

 Какви са основните препоръки на двете групи актьори за подобряване на прозрачността, отчетността и 
превенция на корупцията и на взаимодействието помежду им във връзка с това?

 Какви са нуждите от подкрепа (обучение, консултантска помощ)? Как двете групи актьори оценяват 
полезността на предвидените в проекта действия? Съществуват ли рискове за отхвърляне или неучастие?

Подборът на анкетираните организации обхваща 
всички значими от гледна точка на целите на 
проучването и на по-общия проект организации. 
За участие в изследването са поканени 229 лица: 
представители на всички активни неправителствени 
организации, идентифицирани въз основа на 
списъци на неправителствените организации в 
района  (всичко 148 организации); представители на 
всички местни власти в района, както от общинските 
администрации, така и от общинските съвети (общо 
51 лица от 7 общини); представители на областна 
администрация – Бургас (5 души); представители на 
подбрани териториални структури на централната 
администрация в района (по един представител от 
26 организации); всички обществени посредници в 
района (общо 2). 

Списъкът на поканените организации и лица е представен в приложение (5.2) към анализа. 
Осъществено е двукратно проследяване на отговарянето с повторна покана към неотговорилите 
организации. Списъкът на отзовалите се организации е представен в приложение (5.3). 
Валидните 78 анкети се разпределят както следва: 



5

 от НПО – 31 (възвръщаемост 21%)

 от местни власти, в т.ч. омбудсмани – 34 (възвръщаемост 64%)

 от териториални структури на централната държавна администрация, в т.ч. областна администрация – 13 
отговора (възвръщаемост 42%) от 10 организации

Постигнатата възвръщаемост е над стандартната за този тип проучвания и осигурява 
необходимата база за анализа. При анализа на резултатите е спазван принципа на анонимността 
– отговорите се използват само в обобщен вид, без да се цитират индивидуални мнения. Kогато 
е подходящо и възможно, са използвани средни стойности, а не честотни разпределения, 
поради по-улеснената им интерпретация и възприемане.

Изводите от анализа на анкетното проучване са в следните направления:

 » Ефективност на публичните политики;

 » Прозрачност и отчетност при прилагането на публичните политики;

 » Корупционен риск;

 » Взаимодействие между структурите на гражданското общество и администрацията;

 » Оценка на нуждите от подкрепа и на планираните по проекта действия.

СТРАТЕГИЯ  ЗА УЧАСТИЕТО НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ПОВИШАВАНЕТО 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
КОРУПЦИОННИЯ РИСК В РАЙОНА НА ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ

Разработената стратегия е стратегия именно за действията на неправителствения сектор, 
свързани с прилагането на законодателството, разработването на специфични инструменти 
и механизми за конкретни публични политики, администрации и ситуации. Тя 
предполага известни действия от страна на публичната администрация, но 
само ги предполага – не ги налага. Документът очертава ключови въпроси 
дискутирани на кръглите маси, провеждани по проекта  и варианти за 
тяхното решаване. 

Стратегията е изградена въз основа на Анализа на дейността на 
публичната администрация. Основните дългосрочни цели са:

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТТА

 » Средно за цялата администрация (20%, 15% или 5-10%)

 » На критичните и проблемни структури, сфери и типове дейности

ПОВИШАВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА

 » Средно за цялата администрация (20%, 15% или 5-10%)

 » На критичните и проблемни структури, сфери и типове дейности

НАМАЛЯВАНЕ НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК

 » Средно за цялата администрация (20%, 15% или 5-10%)

 » На критичните и проблемни структури, сфери и типове дейности

ПОВИШАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 » Средно за цялата администрация (20%, 15% или 5-10%)

 » На критичните и проблемни структури, сфери и типове дейности

Стратегията  може да бъде намереа като документ в pdf формат на Интернет 
страницата на проекта на адрес www.brta.eu.
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СИСТЕМА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, СЪБИРАНЕ И ПРЕПРАЩАНЕ НА СИГНАЛИ, И ИНТЕРНЕТ ФОРУМ

Системата за обмен на информация, събиране и препращане на сигнали, и интернет форум 
представлява леснодостъпен и ефективен инструментариум за обмен на информация и съще-
временно за ефективно сътрудничество на неправителствения сектор помежду си и с админи-
страцията. Основната и цел е разпространение на информация, въвличане и запознаване на 
всички заинтересовани структури на гражданското общество и граждани и автоматизиран ме-
ханизъм за сътрудничество с различните структури на държавната администрация в района на 
южното Черноморие. Системата съответства на всички специфични фактори, гарантиращи ней-

ната приложимост. Осигурява публично 
представяне и обсъждане на дейностите 
на администрацията, касаещи района – от 
проекти на нормативни актове, изготвяни 
от общинските съвети, през провеждани 
обществени поръчки и концесии до адми-
нистрирани разрешителни и лицензионни 
режими. Системата съдържа всички доку-
менти изготвени в рамките на проекта и 
създава възможност за подаване на сиг-
нали от страна на СГО до отделните адми-
нистрации за нарушения и нередности. 
Иновативното при този подход е, че сис-
темата позволява публичност на подава-
ните сигнали (заинтересованите могат да 
се запознаят със сигнала и той не може да 
бъде пренебрегнат от съответната адми-

нистрация), като има възможност за прикачване на снимкови и други подкрепящи материали. 
В допълнение към тези възможности е създаден и интернет форум, който позволява публична 
обмяна на мнения по отделните казуси.

СИСТЕМАТА притежава механизъм за подаване на сигнали, тоест за граждански контрол върху 
работата на институциите и администрацията.

Системата е Интернет базирана и е достъпна на адрес  WWW.BRTA.EU

Системата предоставя информация за БРТА, за проекта, и за всички регистрирани сдружения 
на гражданското общество, публични и държавни администрации.

Система за обмен на информация, събиране и препращане на сигнали, и интернет форум е из-
цяло динамична. В системата има четири вида потребители: граждани, СГО, администрация и 
администратор на системата, които имат 
различни нива на достъп. Системата се 
разделя на два основни дяла, потреби-
телска и административна част. 

Потребителската част съдържа набор 
от различни страници: страница БРТА; 
страница Проект; страница СГО; страница 
Администрация; страница Казуси; 
страница Сигнали; страница Справочник; 
и  страница Сигнали на граждани.

В секция „Сигнали на граждани” нереги-
стрираните потребители-гражданите из-
пращат своите сигнали до сдруженията 
на гражданското общество, които преце-
няват дали сигналите да бъдат публику-
вани на сайта. В секция „Сигнали” Сдруженията на гражданското общество, подават своите 
сигнали до органите на администрацията, като автоматично сигнала става видим за всички 
потребители на системата заедно с коментарите. Виждат се всички подадени сигнали за неред-
ности по южното Черноморие.

Подробно описание на функционалността и работата на системата може да бъде 
намерено като работни иструкции на интернет адрес www.brta.eu.
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШИРОКАТА ПУБЛИКА ЗА ВАЖНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
ЗА РАЙОНА

В рамките на тази дейност на база на изготвения анализ и стратегия се подготвиха и 
разпространиха, специфични информационни материали – 10 вида брошури формат А5, 16 
страници, пълноцветен печат. Брошурите са както следва:

Равните възможности и превенция на дискриминацията

Равенството пред закона и закрилата от дискриминация на всички лица 
представлява всеобщо право, признато от Всеобщата декларация за правата 
на човека, Конвенцията на Обединените нации (ООН) за премахване на 
всички форми на дискриминация срещу жените, Международната Конвенция 
за премахване на всички форми на расова дискриминация, пактовете на 
ООН за граждански и политически и за Икономически, Социални и културни 
права от Конвенцията за закрила на човешките права и основните свободи. 
Брошурата е задължителен елемент от проектното предложение.

Проект Гражданското общество за прозрачност на държавната и 
общинска политика по южното Черноморие

Брошурата представя проекта с всичките му елементи:

 » Основната цел  и специфичните цели

 » Целеви групи

 » Място на изпълнение и продължителност

 » Дейности изпълнявани по проекта

 » Очаквани резултати

Нормативни актове, свързани с прозрачността, отчетността и 
превенцията на корупцията в работата  на администрацията

Брошурата третира основни моменти свързани с тематиката на проекта от 
Конституцията на Република България, Законът за администрацията, Законът 
за достъп до обществената информация, Административно-процесуалният 
кодекс (АПК), Наредбата за административното обслужване, Наредба за 
административния регистър, Законът за държавния служител,  Кодексът за 
поведението на държавния служител, Законът за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси, Законът за публичност на имуществото 
на лица, заемащи висши държавни длъжности, Законът за общинските 
бюджети, Законът за общинската собственост, Законът за омбудсмана и 
Правилникът по приложението, Законът за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор, Национална стратегия за превенция на 
корупцията и др.

Сектор ТУРИЗЪМ  - Административно наказателна отговорност и 
контрол. Взаимодействие на структурите на гражданското общество с 
публичната администрация

Секторната брошура разглежда проектната тематика в най-важния за 
развитието на региона на южнотото Черноморие отрасъл от икономиката. 
Разглежда се законовата рамка задължаваща общинската и държавната 
администрация и алгоритмите за взаимодействие със сдруженията на 
гражданското общество за нейното прилагане и контрол.
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Разпоредби на нормативните актове, свързани с възможностите за 
информиране и участие  на структурите на гражданското общество 
в процеса на изработване на политики за прозрачна и отчетна 
администрация

Брошурата свежда информация за основен аспект от проектните цели, а 
именно за процеса на взаимодействие  на структурите на гражданското 
общество и администрацията в различните  му аспекти и по специално при  
изработване на политики за прозрачна и отчетна администрация.

Система за обмен на информация, събиране и препращане на сигнали, 
и интернет форум

Брошурата представя подробно и илюстративно интернет базираната система 
като един от основните резултати от проекта и инструмент за комуникация, 
обмен на информация и осигуряване на дългосрочна устойчивост на 
дейностите. Представени са целта и обхвата на системата, средствата за 
нейното изпълнение, общи характеристики и функционалност, както и 
различните и интерфейси за различните групи потребители.

Анализ на дейността на публичната администрация в района на 
южното Черноморие

Брошурата представя вече разработения анализ на дейността на публичната 
администрация в района на южното Черноморие. Описани са целите и 
задачите на анализа, ключовите принципи и основни ограничения при 
изследванията и използваната методика. Брошурата информира за основните 
изследователски въпроси и блокове, за броя и вида на изследваните 
организации, както и за постигнатата възвращаемост. В изданието  са 
публикувани основните изводи от Анализа.

СТРАТЕГИЯ  за участието на структурите на гражданското общество 
в повишаването на ефективността и прозрачността на публичната 
администрация и превенцията на корупционния риск в района на 
южното Черноморие  (ПРОЕКТ)

Брошурата представя подробно разработения проект на стратегия, който 
се обсъжда в цикъла от кръгли маси проведен като част от проекта на 
територията на различните общини. Представени са правната рамка, 
характера на документа, общата картина, детайлите на ситуацията с 
нейните благоприятни и неблагоприятни фактори, стратегическите цели и 
стратегическите избори. В брошурата са описани основните стратегически 
дискусии и средства за постигане на стратегическите цели.
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Взаимодействие между структурите на гражданското общество и 
администрацията в района на южното Черноморие

Брошурата представя с цифри и графики резултатите от изследването 
на  взаимодействието между структурите на гражданското общество и  
администрацията в района на южното Черноморие. Основните описани  
аспекти са:

 » Интензивност на взаимодействието между структурите на гражданското общество и 
администрацията в района на южното Черноморие

 » Повод за взаимодействие

 » Иницииране на взаимодействието

 » Оценка на взаимодействието

 » Пречки пред взаимодействието

 » Политики на публичните власти за подобряване на информирането, консултирането и взаимодействието 
със структурите на гражданското общество

 » Препоръки за подобряване на взаимодействието и сътрудничеството

Публични политики и корупционен риск

Брошурата информира за проектните резултати с цифри и графики относно  
ключовата тема на изследване публични политики и корупционен риск в 
района на южното Черноморие.  Третираните теми са:

 » Ефективност на публичните политики;

 » Прозрачност и отчетност при прилагането на публичните политики;

 » Корупционен риск;

Представени са основни препоръки за подобряване на работната среда както 
към администрацията така и към сдруженията на гражданското общество.

Разработени 10 вида брошури са разпространени сред участниците в 
кръглите маси и се използват, като основа на инициираните дискусии.

СЕРИЯ ОТ КРЪГЛИ МАСИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ В 
РАЙОНА

В рамките на дейността се проведоха 7 двудневни кръгли маси през юли 2009 г. в общините 
Несебър, Поморие, Бургас, Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново, както и заключителна 
кръгла маса в Бургас на 31 юли – 01 август 2009г. Участници в кръглите маси – 370 човека – 
представители на държавната, областната и общинската администрация в района на южното 
Черноморие и представители на организации на гражданското общество в района на южното 
Черноморие.

На организираните кръгли маси се дискутираха 
основните проблеми в района от гледна точка 
прозрачност и ефективност на управлението. 
Присъствието  едновременно на представители 
на администрацията и гражданското общество 
осигури  постигане на двустранност и 
ефект от провеждания диалог. В рамките на 
кръглите маси бяха организирани съпътстващи 
мероприятия за превенция на корупцията, 
постигане на прозрачност в обслужването и 
достъп до обществена информация в контекста 
на участие на неправителствения сектор в този 
процес. 
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Бяха популяризирани резултатите по проекта 
и бе проведено обучение за използване на 
създадента Интернет  базирана система за 
обмен на информация, събиране и препращане 
на сигнали, и интернет форум.

Заключителна среща за целия район проведена 
в Бургас обобщи резултатите от целия проект. 
На срещата бяха поканени и членовете на 
Областния обществен съвет за превенция и 
противодействие на корупцията в област Бургас, 
както и на административните структури от 
региона, имащи отношение към прозрачната и 
ефективна работа на администрацията. 

Обобщените изводи и резултати от кръглите 
маси са:

 » Активно участие на представителите на местна 
администрация;

 » Активно участие на СГО в община Бургас;

 » Идентифицирани добри практики и взаимодействие 
на администрацията и СГО;

 » Желание за откритост и прозрачност в работата на 
институциите по южното Черноморие;

 » Взаимодействието между СГО и администрацията 
е в резултат на потребностите и законовите 
изисквания;

 » Необходимост от подобряване на механизмите за 
контрол, постигане на прозрачност и отчетност в 
работата на държавната, областната и общинската 
администрация в района на южното Черноморие;

 » Необходимост от създаване ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 
за контрол над управлението.

Основни препоръки около които се консолидира 
мнението на участниците в кръглите маси са:

 » да се даде право на гражданите пряко да оценяват 
възможностите на администрацията и граждански 
организации да осъществяват гъвкаво, ефективно 
и далеч по-евтино дейности, много от които днес са 
обект на корупционни практики и неморално високи 
печалби;

 » укрепване на гражданското общество и засилване 
на контрола му над управлението;

 » медиите, в качеството им на четвърта власт, 
да подадат ръка на своя естествен партньор – 
неправителствените организации.
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Заключения 

 » Активният неправителствен сектор е гаранцията за позитивна промяна в общественото развитие. 

 » Когато формулираме ясно гражданските си искания ще бъдем готови да поведем борба за конкретни 
предложения. 

 » Овладяване на корупцията и равнопоставеност при получаване на услуги и подкрепа при нужда може да се 
постигне само чрез гражданска активност и граждански контрол на управлението

ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Дейностите за информация и осигуряващи публичност на проекта имат широк обхват и са 
съгласувани по график с конкретното изпълнение на останалите дейности. Използвани са 
разнообразни местни и регионални медии в района на южното Черноморие, средствата за 
визуализация на проекта, както и възможностите на интернет и особено чрез създаваната в 
рамките на дейност 2 специализирана информационна система и интернет форум. Специално 
внимание е обърнато на популяризирането на организираните публични събития – кръгли 
маси. Всички дейности се осъществиха с надслов “ОТ НАС ЗАВИСИ!”, а в края на проекта 
(след провеждане на заключителната кръгла маса по дейност 4 се разработи и настоящата 
информационна брошура на хартиен и на електронен носител, които представят структурирана 
информация относно идентифицираните добри практики, изготвените документи и материали 
и извършените дейности по проекта.

Дейностите за информация и публичност са задължителен елемент за проекта и  са интегрално 
свързани с общото му изпълнение и с общата цел за “подобряване на механизмите за контрол, 
постигане на прозрачност и отчетност в работата на държавната, областната и общинската 
администрация в района на южното Черноморие”. Изпълнението на всяка една от специфичните 
цели зависи от възможността за привличане на обществения интерес, на структурите на 
гражданското общество, а и на администрацията, към осъществяваните по проекта дейности. 
В тази връзка дейностите за информация и публичност съпътстват и допълват всички останали 
дейности по проекта.

Информация за проекта бе публкувана във вестник „Дневник” и вестник „Фактор”. 

Новини и информация за всички предстоящи събития и дейности бяха публикувани в 
електронните издания:

 www.bourgasinfo.com, 

 www.dnevnik.bg,

 www.pomorie.com/milena/news/,

 www.anhialo.info,

 www.bourgas-news.com,

 www.bourgas.org,

 www.horemag.bg

 www.factor-bg.com,

 www.bszone.info,

 www.dariknews.bg

 ....



БУРГАСКА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

Бургас, ул. „Лермонтов” 52, ет. 2

тел./факс: (+359 56) 841 966
e-mail: brta@brta.eu, brta@abv.bg
web site: www.brta.eu
Председател на УС: Соня Енилова
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БРТА Проект СГО Администрация Казуси Сигнали Сигнали на граждани

БРТА Проект СГО Администрация Казуси Сигнали Сигнали на граждани

ОТ НАС ЗАВИСИ!

WWW.BRTA.EU

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от БРТА и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Договарящия орган.

Изпрати сигнал към СГО

От тук можете да изберете съответното СГО, към което да подадете своя сигнал.
СГО преценява дали вашия сигнал, да бъде публикуван в сайта.

Име (задължително)

Телефон

Email (задължително)

Заглавие (задължително)

Описание на проблема

Изпрати до (задължително)

Прикачи файл:

Прикачи файл:

Прикачи файл:

Изпрати сигнала

Browse...

Browse...

Browse...


