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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите Указания относно изискванията за осигуряването на публичност към 10-те
общините, попадащи в обхвата на Приоритет 1 на Програма за развитие на регионите (ПРР)
2021-2027 г. (Указания), определят начините и процедурите за провеждане на мерките за
информация и комуникация от Звената за подбор, функциониращи към съответните
общински администрации, както и за организиране на публични обсъждания на планираните
за

изпълнение

проектни

идеи.

Указанията

са

разработени

от

Главна

дирекция

„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР), Министерство
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), която съгласно Решение на
Министерски съвет (РМС) № 495 от 21.07.2020 г. за изменение и допълнение на РМС № 196
от 2019 г. е определена за Управляващ орган (УО) на ПРР 2021-2027 г.
Целта на документа е да даде основни насоки за работата на експертите, отговарящи за
осигуряване на информация и публичност в Звената за подбор, както и да определи
отговорностите, функциите, механизмите за взаимодействие и координацията между тях и
други идентифицирани участници, имащи отношение към тази дейност.
Съгласно Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие
по ПРР 2021-2027 г., публикувани на страницата на УО на ПРР http://www.bgregio.eu/, както
и на https://www.eufunds.bg/, всяка градска община носи отговорност за осигуряването на
публичност и информация към всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти
на нейната територия за възможността да кандидатстват за подкрепа в рамките на Приоритет
1 на ПРР. Именно поради това, в настоящите Указания основен акцент е поставен върху
Звената за подбор в общинските администрации на 10-те градски общини, попадащи в
обхвата на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027, предвид тяхната водеща роля в процеса.
Настоящият документ включва информация за възможността за провеждане на събития,
свързани както с онлайн, така и с виртуални комуникации между всички заинтересованите
страни в процеса.
Указанията са разработени въз основа на разпоредбите на Закона за регионално развитие
(ЗРР) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). Те са част от пакета документи
(правила, указания, наръчници и др.), регламентиращи изпълнението на дейностите по
Приоритет 1 на ПРР 2021-2027.
ГД „СППРР“ си запазва правото да прави периодичен преглед на настоящите Указания и
при необходимост да изменя, допълва и актуализира съдържанието на документа в
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съответствие с националното и европейското законодателство или други възникнали
обстоятелства, изискващи това.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ИДЕНТИФИЦИРАНИ УЧАСТНИЦИ. ОРГАНИЗАЦИОННА
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЗВЕНАТА ЗА ПОДБОР. МЕХАНИЗЪМ НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ

В този раздел от документа са представени идентифицираните участници в дейностите по
осигуряване на информация и публичност, изпълнявани в рамките на Приоритет 1 на ПРР
2021-2027,

организационната

структура

на

Звената

за

подбор

към

общинските

администрации на 10-те градски общини, попадащи в обхвата на приоритета, техните
основни отговорности и функциите, както и механизмите за взаимодействие и
координацията между тях и другите участници, имащи отношение към тази дейност.
I. ИДЕНТИФИЦИРАНИ УЧАСТНИЦИ
1. Общински администрации: териториален орган за подбор и изпълнение на проекти по
Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 са 10-те градски общини София, Благоевград, Бургас, Стара
Загора, Пловдив, Русе, Велико Търново, Варна, Видин и Плевен.
2. Звена за подбор на проекти към всяка от 10-те общински администрации;
3. УО на ПРР, в частност териториалните звена на МРРБ и отдел „Координация и оценка“
(КиО);
4. Областни информационни центрове (ОИЦ) – като цяло и, по-специфично, в ролята им
на членове на звената за медиация към експертния състав на регионалните съвети за
развитие (РСР);
5. Заинтересовани страни на местно ниво: в т.ч. представители на бизнес, НПО, научни
среди, работодателски организации, и др. потенциални бенефициенти по ПРР и широка
общественост.
II. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЗВЕНАТА ЗА ПОДБОР
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Организационната структура на Звената за подбор по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г. е
описана в документ „Инструкция за структуриране на звената и комитетите за подбор в
общините по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР 2021-2027 г.“,
публикуван на страницата на УО на ПРР- http://www.bgregio.eu/. Съгласно инструкциите, във
всяко Звено за подбор е необходимо да има поне един служител на съответната общинска
администрация, който отговаря за осигуряването на информация и публичност (експерт ИП)
на планираните за реализиране със средства по линия на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г.
проектни идеи на територията на градската община. Тези служители трябва да бъдат
различни от останалите служители в Звеното за подбор, които обезпечават организацията на
работата на Комитета за подбор и изпълняват функциите, свързани с участието в
предварителния подбор на проектите. Организационната структура на Звеното за подбор е
представена във фигура 1 по-долу.
Фигура 1: Организационната структура на Звено за подбор

В настоящите Указания ще бъде разгледана дейността на експертите по осигуряване на
информация и публичност (ИП) в Звената за подбор, както и взаимодействието им с другите
идентифицирани участници в процеса. Целта е всички идентифицирани участници да
работят съвместно и координирано в процеса по осигуряване на максимална и ефективна
информация, публичност и подкрепа на проектните идеи на местно ниво, които ще бъдат
финансирани по със средства по линия на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г.
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III. МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
Взаимодействието и координацията между различните участници в процеса следва да се
осъществява при спазване на принципа на партньорство и осигуряване в максимална степен
на нужната информация и публичност.
В ролята си на УО на ПРР, ГД СППРР е отговорна за подготовката и разпространението на
целия набор от необходими документи/образци на документи за изпълнение на програмата, в
т.ч. Насоки за кандидатстване и пакет с документи към тях, насоки, указания за работа,
вътрешни правила и други, които да бъдат използвани в процеса на комуникация за
осигуряване на максимална публичност и обществена подкрепа по места.
Отдел КиО към ГД СППРР изпълнява ролята на контактна точка в програмния период
2021-2027, като съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация. При
възникване на въпроси и казуси в процеса на работа, общинските администрации, Звената за
подбор, както и ОИЦ, могат да се обръщат към експертите от отдела, като според
спецификата на всеки конкретен казус ще бъде търсено съответното експертно решение по
компетентност.
Общинските администрации следва да изпълняват задълженията си на териториални
органи съгласно целия набор от насоки, указания и вътрешни правила, издадени от УО на
ПРР, в т.ч. по отношение на структурирането на Звеното за подбор.
Работата на Звената за подбор следва да се изпълнява в партньорство и координирано с ОИЦ
в две основни направления. Първо, в своята основна роля центровете работят за
осведомяване относно възможностите, които европейските фондове дават, в т.ч. и по
отношение на приоритетите на ПРР 2021-2027, като това предполага възможности за
съвместна работа и взаимно участие в организираните на местно ниво събития за
информация и публичност. Второ, служители на ОИЦ са и членове на експерния състав на
РСР, като имат съществена роля при изпълнението на инструмента интегрирани
териториални инвестиции (ИТИ). В този смисъл, ролята на Звената за подбор към
общинските администрации и звената, част от експертния състав към РСР, в т.ч. и по
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отношение на провеждането на информационни събития, обществени обсъждания и оценка
на получената публична подкрепа, е идентична, но на различно териториално ниво.
ВАЖНО: По отношение на предварителен подбор на проектни идеи, които да бъдат
изпълнявани на територията на градските общини и на територията на градските клъстери
със средства по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 (проектен тип 1 и проектен тип 2 – вж. раздел
IV), основна ролята по отношение на дейностите по информация и публичност изпълняват
Звената за подбор към общинските администрации.
По отношение на подбора на концепции за ИТИ с участие на заинтересовани страни от
територията на градските общини, попадащи в обхвата на Приоритет 1 на ПРР (проектен тип
3 – вж. раздел IV), основна роля по отношение на дейностите по информация и публичност
изпълняват експертните звена към РСР (Звена за медиация и Звената за публични
консултации).

Пресечна точка между различните звена е при идентифициране на възможности за
реализиране на концепции за ИТИ с участието на заинтересована страна от територията на
10-те градски общини в обхвата на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027. В този случай, както е
посоченно по-горе, водеща е ролята на Звената за медиация към РСР, но е подходящо
Звената за подбор да участват в дейностите по медиация и осигуряване на подкрепа за
сформиране на партньорствата.
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Фигура 2: Взаимодействие и координация между участниците в процеса.
Всеки един от участниците в процеса по комуникация е необходимо, съгласно своите
компетентности, да работи за осигуряване на непрекъснат поток на актуална и достъпна
информация към потенциалните бенефициенти и местните заинтересовани страни по места.
Предвид специфичния акцент върху партньорствата в новия програмен период, следва да
бъде осигурена навременна експертна подкрепа и съдействие в процеса на идентифициране
на нови възможности за сътрудничество и надграждане на проектните идеи за постигане на
по-големи ефекти и видимост на резултатите и въздействието на европейските инвестиции в
регионите на страната.

РАЗДЕЛ ВТОРИ: ЕТАПИ И СТЪПКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ,
СВЪРЗАНИ

С

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ИНФОРМАЦИЯ

И

ПУБЛИЧНОСТ

ПО

ПРИОРИТЕТ 1 НА ПРР 2021-2027. ОТГОВОРНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ между
УЧАСТНИЦИТЕ В ОТДЕЛНИТЕ СТЪПКИ ОТ ПРОЦЕСА

I. Подготвителен етап на дейностите, свързани с осигуряване на информация и
публичност по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 от Звената за подбор
1. Обща информация за етапа
Работата на Звеното за подбор започва след приемане и одобрение на съответните
стратегически документи за регионално и пространствено планиране на ниво регион за
планиране и ниво община.
Дейностите по осигуряване на информация и публичност трябва да бъдат обвързани и да
стъпват на разработената Комуникационната стратегия на общината1, идентифицираните в
нея заинтересовани страни и реализирани подходи и мерки за насърчаване на

Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО 2021-2027 г., част III https://www.mrrb.bg/bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/metodicheski-ukazaniya/
1
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партньорството и активно гражданско участие като част от Плана за развитие на общината
(ПИРО). Фокусът на работата на експертите ИП в Звената за подбор следва да бъде
специфично насочен към дейности и мерки от съответната Програма за реализация на ПИРО,
които могат да бъдат частично или изцяло реализирани по линия на средствата по Приоритет
1 на ПРР 2021-2027.
По отношение на онази част от заложените в ПИРО мерки и проекти, за които в рамките на
изпълнение на дейностите по информация и публичност е идентифицирана потенциална
възможност да бъдат надградени и реализирани през инструмента ИТИ на територията на
конкретния регион (а и извън него), експертите ИП от Звеното за подбор, следва да работят
съвместно с ОИЦ в ролята им на членове на Звената за медиация към експертния състав на
регионалните съвети за развитие (РСР)2.
Целта на този подготвителен етап е чрез разпространението на широка по обхват
информация относно цели и приоритети на развитие на местно ниво, мерки за тяхната
реализация и възможностите, предлагани в рамките на ПРР 2021-2027, да се провокира
интерес сред заинтересованите страни на местно ниво за осъществяване на съвместни
проектни идеи. Всеки експерт от Звената за подбор трябва да е на ясно с общинските и
регионални приоритети, описани в стратегическите документи, цитирани по-горе, с
възможностите за потенциални инвестиции и успешна реализация;

наличието или

отсъствието на обща/и идея/и за проекти/концепции; съгласно възможностите за
финансиране на различните проектни типове; предварително планиране (ако е налично);
потенциалните заинтересовани страни; дали и в каква степен са разработени проектни идеи и
др.
2. Начин на реализация
1. Публикуване на информация на официалната страница на всяка община относно
възможностите за кандидатстване в рамките на ПРР 2021-2027 и по-конкретно тези
по Приоритет 1 на програмата, както и друга релевантна информация по отношение
на съответните Стратегически документи за регионално развитие - териториални
стратегии за развитие на регионално и общинско ниво (Интегрирана териториална

Повече за функциите и отговорностите на Звена за медиация към експертния състав на РСР, моля
вижте в Процедурен Наръчник за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и
обществени консултации на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален
подход за програмен период 2021-2027 г., публикуван на 31.12.2020 г. на сайта на ОПРР.
2
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стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (ИТСР) и Плана за
интегрирано развитие на общината (ПИРО);

2. Организиране и провеждане на публични/ виртуални събития с участие на медиите
за представяне на основните цели и приоритети за развитие на местно ниво, съгласно
Стратегическите документи, и възможностите за финансирането им по ПРР 20212027, за да се провокира интерес сред заинтересованите страни на местно ниво, както
и да се създадат необходимите предпоставки за идентифициране на потенциални
партньорства за реализиране на съвместни проектни идеи;

3. Организиране на интервюта в регионални медии и социални мрежи за представяне
на конкретни проектни идеи, за които се планира да бъдат реализирани частично или
изцяло със средства по ПРР 2021-2027
В резултат от изпълнението на подготвителния етап от Звеното за подбор и
разпространението на максимално количество информация за целите и приоритетите на
развитие на местно ниво и възможностите за инвестиции по ПРР 2021-2027 се очаква да
бъде стимулиран интереса на гражданите и заинтересованите страни за реализиране на
проектни идеи и участие в промяната и развитието на регионите.

II. Етап 1 - Организиране и провеждане на публични и информационни събития след
публикуване на Насоките за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти
1. Обща информация за етапа
След обявяване на Насоките за кандидатстване по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027 г. от УО на
ПРР 2021-2027, териториалните звена на МРРБ информират потенциалните бенефициенти за
начините за кандидатстване по съответната процедура чрез организиране и провеждане на
публични събития и обсъждания. Информация се публикува и в информационната
платформа. Служителите от Звеното за подбор, ангажирани с осигуряване на ИП, ще бъдат
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отговорни за логистична подготовка на събитията и подготовка на обществените
консултации по проектните идеи (информационни събития, срещи, дискусии и др.).
2. Начин на реализация
1. Запознаване с Насоките за кандидатстване от експертите ИП в Звената за подбор

2. Преглед на критериите за допустимост и примерни дейности, съгласно Насоките за
кандидатстване, обсъждане на идеи за подготовка на проектни предложения по
Приоритет

1,

както

и

на

възможните

партньорства

и

сътрудничество

със

заинтересованите страни.

3. Подготовка и провеждане на публични/ виртуални събития с участието на
териториалните звена на МРРБ, представители на медиите в региона, ОИЦ,
заинтересовани страни, партньорства за представяне на Насоките за кандидатстване и
проектните идеи;

4. Публикуване на информация в социалните медии, сайтове на институциите,
организиране на интервюта, директна комуникация за представяне на общинските
приоритети за развитие, дейности и мерки за тяхната реализация, за провокиране и
стимулиране на участието на гражданите в процеса на промяна на съответното
населено място.
При идентифициране на проектна идея на заинтересована страна от територията на градска
община, попадаща в обхвата на Приоритет 1, която има потенциал да бъде реализирана като
част от концепция за ИТИ, съответното Звено за подбор към общинските администрации
осъществява комуникация с ОИЦ в ролята им на членове на звената към експертния състав
на РСР с цел координация и взаимодействие за съвместно ефективно изпълнение на
дейностите за информация и публичност, касаещи ИТИ.
След изпълнение на етап 1, като резултат от дейностите по информация и публичност от
Звеното за подбор, се очаква да бъде осигурено достатъчно като обем информация за
възможностите за инвестиции по Приоритет 1 на ПРР за изпълнение на идентифицираните в
ПИРО цели, приоритети за развитие, мерки и проекти за тяхната реализация на местно ниво.
Потенциалните бенефициенти и заинтересованите страни по места ще представят своите
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конкретни проектни идеи, като ще бъдат създадени условия за привличане на интереса на
обществеността към тях, както и към сформиране на партньорства, в т.ч. привличане на
допълнителни инвестиции, партньори, разширяване на обхвата и постигането на по-голям
ефект от инвестициите по места.
ВАЖНО: С оглед осигуряването на достатъчно обществена подкрепа за реализиране на
дадена проектна идея е необходимо колкото е възможно най-рано преди подаването на
проектното предложение потенциалните бенефициенти (партньорства) да инициират и
проведат допълващи събития и кампании за популяризиране на своята идея/и. Разясняването
и промотирането сред местната общност на целта, начина на реализация, ползите и
добавената стойност за конкретната територия от изпълнението на проектната идея в един
по-ранен етап ще спомогне, от една страна, за проучване на нагласите на обществеността
относно евентуалната реализация на идеята и за идентифициране на слаби места в нея или
такива, които не са добре приети, а от друга, за осигуряването на възможност за коригиране
или надграждането й преди подаване за одобрение и оценка.

III. Етап 2:

Организиране и провеждане на публични обсъждания и обществени

консултации на подадените проектни идеи от страна на Звената за подбор на
съответните общини

1. Обща информация за етапа
След изтичане на крайния срок за подаване на проектни предложения, съгласно Насоките за
кандидатстване по Приоритет 1, експертите ИП от Звеното за подбор започват подготовка на
дейности за организиране и провеждане на публични обсъждания на подадените проекти
идеи, както и активиране на обществената подкрепа.
За целите на осигуряването на информация и публичност на проектните идеи по Приоритет
1, както и за публичните обсъждания на концепциите за ИТИ в рамките на интегрирания
териториален подход се разработва специфична информационна платформа, свързана от
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една страна с единния информационен портал eufunds.bg, а от друга- със системата ИСУН.
Информационната платформата ще представлява инструмент за ангажиране на гражданите в
процеса по разработване на политики, като целите, които ще изпълнява, включват
информиране на обществото относно предвидените за реализиране проектни идеи, степента
на изпълнение и постигнатите резултати, както и получаване на обратна връзка от
гражданите по представената информация. Към платформата се предвижда да функционира
и мобилно приложение, чрез което, след запознаване с информацията, потребителите ще
могат да попълнят онлайн анкета, съдържаща конкретни въпроси и да изпратят коментари и
мнение.
С публикуването на проектните предложения в интернет платформата за обществено
обсъждане в ИСУН от експертите, започва подготовката на дейностите за организиране и
провеждане на публични консултации, и осигуряване на обществена подкрепа на проектните
предложения. Целта е постигане на ефективна комуникация в регионите и активиране на
участието на гражданите и заинтересованите страни в обществените консултации и
осигуряване на публична подкрепа.
2. Начин на реализация:
1. Запознаване и анализ на постъпилите проектни предложения по процедурата от
Звеното за подбор с цел ефективната им комуникация;

2. Планиране на провеждането на обществените консултации, съгласно изготвения
график и програма за провеждането на обществените консултации;

3. Публикуване на покана към широката общественост за запознаване с постъпилите
проектни идеи в информационната платформа;

4. Подготовка на обобщен доклад за проведените публични консултации, с описание на
проведените събития, участието на гражданите, заинтересованите страни и медиите,
поставени въпроси за обсъждане, получените коментари. Докладът се изпраща на
Ръководителя на Звеното за подбор.
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5. Подготовка на логистичното осигуряване за провеждане на събитията за обществени
консултации, съгласно одобрения и обобщен график. Подготовка на материали,
зали, техническо обезпечаване, включително и техническо обезпечаване

при

провеждане на виртуални събития. По време на всички събития следва да се води
протокол за направените коментари и предложения по представените проектни
предложения.

6. Изготвяне и публикуване на онлайн анкети в интернет платформата за обществено
обсъждане в ИСУН или на eufunds.bg / разпространение на анкетите/ въпросниците
по време на събитията. Всички отговори на хартиени и електронно попълнени
анкети се обработват своевременно.

7. Провеждане на обществени консултации, съобразени с териториалния обхват и
степен на въздействие на съответното проектно предложение. Основният критерий
при избора на подход за провеждане на консултациите се съобразява с критериите за
подбор на проектни предложения и количествени измерители на обществената
подкрепа.
8. Обработване и обобщаване на резултатите от попълнените писмени и онлайн
анкети, се извършва от всеки експерт, отговорен за съответното проектно
предложение.
След изпълнение на дейностите по етап 3 от експертите по информация и публичност в
Звеното за подбор и подготовката на обобщен доклад с анализ на постигнатото и получената
оценка от публичната подкрепа на проектните предложения ще бъде създадена възможност
за планиране на промяна или допълване на комуникационните дейности и активности при
необходимост.
IV. Етап 3: Дейности за информация и публичност на Звената за подбор при
различните типове проекти, които могат да бъдат финансирани по Приортиет 1
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Възможностите за кандидатстване пред потенциалните бенефициенти по Приоритет 1 на
ПРР 2021-2027 г. са няколко, като на тяхна база се определят 3 типове проекти: ПРОЕКТИ
ТИП 1 с обхват територията на една градска община; ПРОЕКТИ ТИП 2 с обхват
територията на един градски клъстер; ПРОЕКТИ ТИП 3 с обхват територията на цялата
страна (в рамките на бюджета на градския клъстер, заделен за участие в ИТИ). Всеки един от
3-те типове проекти е разгледан детайлно в изготвените от УО на ОПРР - Актуализирани
общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.1 В
настоящите Указания се разглеждат дейността и взаимодействието на експертите по
информация и публичност в Звеното/ата за подбор в различните типове проекти.
По отношение на проекти от приоритетен тип 1 с обхват територията на една градска
община, ролята на експертите по информация и публичност от Звеното за подбор е описана в
Раздел II на настоящите Указания.
По отношение на проекти от приоритетен тип 2 с обхват територията на един градски
клъстер и партньорство между заинтересовани страни от територията на две и/или три
градски общини в клъстера, ролята на експертите по информация и публичност от
Звеното/ата за подбор в съответната община е описана в Раздел II. В допълнение, дейността
между експертите в Звената за подбор трябва да бъде координирана и синхронизирана, при
необходимост допълнена, с оглед подготовката и подаване на едно общо проектно
предложение, което трябва да отговаря на възможностите за финансиране по Приоритет 1, да
има максимална обществена подкрепа и възможност за привличане на допълнителни
инвестиции и партньорства. Взаимодействието между експертите в звената се уточнява в
началото на съвместната им работа, съгласно функциите на отделните експерти в
съответното звено и се планират съвместните им дейности. Целта е да бъде постигната
максимална публичност и ефективна комуникация между звената, за да се привлече
обществения интерес и да се гарантира участието на заинтересованите страни в
обсъжданията и изпълнението на проектното предложение.
При проектен тип 3 с обхват територията на цялата страна (в рамките на бюджета на
градския клъстер, заделен за участие в ИТИ) се прилага процедурата за подбор по Приоритет
2 на ПРР. В допълнение, при идентифициране на възможности за реализиране на концепции
за ИТИ с участието на заинтересована страна от територията на 10-те градски общини в
обхвата на Приоритет 1 на ПРР 2021-2027, водеща остава ролята на Звената за медиация към
РСР, но е подходящо Звената за подбор към общинските администрации да участват в
дейностите по медиация и осигуряване на подкрепа за сформиране на партньорства. Колкото
до организирането на публични събития и оценка на обществената подкрепа, същото следва
да се извършва от Звената за публични консултации към РСР.
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Важно! В допълнение, основен фокус на инвестициите по ПО 1 на ПРР 2021-2027 ще бъде
икономическото развитие на целевите територии: повишаване на брутния вътрешен продукт
и заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот на населението, намаляване на
неравенствата. В тази връзка при дейностите за информация и комуникация е необходимо да
се търси взаимодействие и допълване на дейностите между всички участници в процесите за
осигуряване на публичност, за да се постигне максимална публичност, да се стимулира и
мотивира гражданското участие по места, участие на всички заинтересовани страни

и

партньори в постигане на промяна в регионите и балансирано развитие.
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