


„Твоята община те очаква онлайн“
Пето издание на изследването на 

интернет страниците на 27-те най-големи 
общини (областни центрове) в България



Индекс за дигитално управление 2020
(актуални резултати и 

изводи за периода 2015-2020 г.)



• Индексът се формира на 
база международно 
призната методология, 
адаптирана към българските 
правни и административни 
практики

• 109 индикатора за оценка в 
пет категории с равна тежест 
(20%) в крайния резултат

• Прегледът на интернет 
страниците е осъществен в 
периода октомври – ноември 
2020 г. с частична актуализация 
през февруари 2021 г.

• Двама независими оценители 
с трети арбитър при 
разминаване в оценките





Категория 1: 
Сигурност и защита на личните данни



• Значителен прогрес в тази категория след 2018 г. заради влизането в сила на 
GDPR.

• Средният резултат на общините нараства от едва 1,81 през 2015 до 7,73 през 
2020 г.

• Все още на някои сайтове политиката за сигурност и лични данни не е на 
видимо място и не е на всяко място, където се въвеждат лични данни. 

• Най-честите пропуски: адресиране на сигурността на съхраняваната
информация, криптиране при преноса, адресиране сигурността при употребата
на КЕП. 
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Категория 2: 
Използваемост



• В повечето случаи търсенето в сайта не е удобно за потребителя. Следва да има възможност за 

разширено търсене, търсене само в определени категории, документи,  филтриране на 

резултатите по дата или друг критерий. 

• Примери за добри практики: София, Варна, Видин

• Добре е във всяка категория или подсекция на сайта да има отделна търсачка.

• Нужда от по-добро таргетиране на ползвателите – лесно навигиране чрез разделяне на 

категории ползватели (граждани, бизнес, младежи, туризъм)

• В 10 от 27 общини във формулярите няма описани кои полета са задължителни за попълване. 

Добро представяне при формулярите – няма нужда от повторно въвеждане при грешни данни, 

има описание къде е грешката. 
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Категория 3: 
Съдържание



• Публикувана е актуалната нормативна база за управление на общинско ниво. 

• Добра практика е нормативната уредба, регистри, доклади, документи да бъдат в база 

данни, в която лесно може да бъде търсено. 

• Добра практика: Плевен – Списък с важна информация публикувана на сайта 

(регистри, списъци, обявления)

• Контактите на служителите лесно да могат да се филтрират. По-често са в html вариант, 

докато някои предлагат и сваляне в pdf. 

• Нужда от публикуване на информация за правата и задълженията на отделите в 

администрацията: 13 от 27 са публикували информация за всички отдели. По-лесно

ползвателите биха се ориентирали към кого да се обърнат за конкретна информация.  



• Нужда от по-разбираема информация за отчетност на бюджета – добри практики в Габрово, 

Добрич и Русе

• Не се идентифицира като нужда по-голямата отчетност за дейността от администрацията –

публикуване на цели на администрацията, както и отчет за тяхното изпълнение.  

• Добра практика – Плевен: Годишни цели на администрацията за 2021 г. + план за дейността

• Публикувана е информация за противобедствени мерки. Нужда от изграждане на механизъм за 

известяване – Оптималният вариант е чрез абониране или известяване чрез социалните мрежи. 

• 8 от 27 се още нямат мобилна версия (mobile friendly изглед)



• Общински съвет – нужда от по-добро представяне на общинските съветници

(биография, възможност за директна връзка – мейл или онлайн форма) – в 8 

общини нямат биографии. 

• Нужда от повече информация за дейността на комисиите – протоколи, дневен

ред, отчети. 

• Решенията и като цяло документите да не бъдат в сканиран pdf, а в машинно

четим формат. 

• Общински предприятия – линкове към сайтове и отчет за дейността им. 
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Категория 4: 
Е-услуги



• Поради нуждата от дистанционна връзка в контекста на КОВИД, се забелязва повишаване на 

броя на електронни услуги, предоставяни от общините. Все още няма община, които да 

предлага всички услуги онлайн.

• Различни подходи: 

- използване на портала на ДАЕУ за единно предлагане на електронни услуги и Системата за 

сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ през 2020 г. 

- чрез изградени свои собствени портали за заявяване на електронни услуги

- чрез комбинация от двете. 

• Добра практика: Портал за електронни услуги Бургас – събира на едно място услугите

предлагани с различни видове идентификация – ПИК към НАП, ДАЕУ, КЕП, регистрация в сайта 

на общината. 



• С електронните услуги може да се проследи  изпълнението на услугата на какъв етап е.

• Вграждане на онлайн плащане - Видин внедрява виртуален ПОС терминал. 

• Уеб портал за родители - все по-често в големите общини - заплащане на такси за детски 

градини ясли и т.н.

• Нужда от създаване на възможност за подаване на заявление за достъп до информация по 

електронен път. 

• Сливен - Информация в реално време колко хора са обслужени и колко чакат за отделните

гишета. Следващ етап е предоставяне на цялостна статистика за ползваните услуги, време за 

обслужване и т.н. 



• FAQ секция – не се идентифицира като възможност за по-лесно намиране на необходимата

информация (21 от 27 общини нямат такава). 

• Използване на чатботове за информация относно COVID-19. 

• Добра практика: Община Сливен - Чатбот с представяне на града на принципа на FAQ. Може да 

се разшири като описание на най-често ползваните услуги. Много интуитивен за ползване с 

търсене в него като съдържание. 

• Чатбот на Бургас – разширен с FAQ за данъци и осигуровки. 
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Категория 5: 
Гражданско участие и обществено 

ангажиране



• Поради невъзможността от присъствени заседания на Общинския съвет и възможността за 

записването на онлайн срещи, все по-често се използва канал в youtube за споделяне както на 

пряко предаване на видео от заседанията, така и съхраняване във видеоархив. 

• Онлайн формуляри до определен отдел – само 2 общини. В повечето случаи се публикуват мейл 

(12) или телефон за връзка (13). Онлайн формите избягват възможността за спам в ел. пощи на 

служителите. 

• Важна е обратната връзка с хората на директни избираеми постове. Записване на приемни дни 

чрез формуляр.

• Нужда от създаване на начини за по-близка комуникация и обратна връзка от гражданите: 

e-meetings, онлайн анкети, обратна връзка за качеството на обслужване
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Общ резултат в Индекса за дигитално 
управление 2020






