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I. Увод 

Гражданската активност и гражданското участие са неизменна част от 

всяка една развита демократична система, залагаща на прогресивно развитие, 

просперитет и стремеж към по-пълноценно съжителство в рамките на общността. 

Често проявите и практиките на гражданско участие са самоиницирани от самите 

граждани, без това да е стимулирано от институциите на властта. Същевременно 

съвременните схващания за гражданско участие неотменно предполагат и 

съществуващи правила и процедури, нормативни актове и регламенти, при които 

гражданите биха могли да се включат пълноценно в процеса на вземане на 

решение, както на местно, така и на регионално и национално ниво.  

Този документ представлява обобщен анализ на проведеното проучване 

на тема „Състояние на гражданското участие в управлението в област Ловеч – 

опит, нагласи, заинтересовани страни – и анализ на потенциала за развитие“, като 

интегрална част от проекта "НПО - партньор и гарант за открито и отговорно 

управление в област Ловеч". Проучването е първата от поредици дейности и е 

една от предпоставките за успешната реализация на целия дългосрочен проект. 

Резултатите от проучването ще бъдат ползвани за разработване на методика за 

подобряване на гражданското участие в рамките на област Ловеч, в процесите на 

формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, разработване на 

инструментариум за обратна връзка от страна на гражданите към държавата и 

местната администрация, модели за осъществяване на граждански контрол и 

мониторинг върху действията на местната власт и администрация, както и 

процеси по изграждане на по-устойчиво и мобилизирано, а също и пълноценно 

гражданско участие.  

Документът представлява обобщено представяне на резултатите от 

всички активности на проучването по Дейност 1, а изводите в него се базират на 

емпиричната база, натрупана по време на реализацията.  
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Проучването е осъществено от екипа на Сдружение „Екомисия 21 век” с 

помощта и експертизата на социолог, който в процеса на работа е допринесъл за 

дизайна, методиката, процеса на емпирично набиране на информация и 

обобщаването на наличните данни.  

Този документ е неотменна част от проекта "НПО - партньор и гарант за 

открито и отговорно управление в област Ловеч".  
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II. Ключови понятия, контекст, реалности 

и минал опит  

Едно проучване не тема „Гражданска активност и гражданско участие”, 

каквото неминуемо е заложено в рамките на настоящия проект по ОП „Добро 

управление“ изисква и първоначално вглеждане в терминологичната и 

съдържателна същност на понятията, които се явяват ключови и централни за 

реализацията на текущата дейност. Съгласно проектното предложение, преди да 

се премине към разработване на конкретната методическа рамка и да се 

пристъпи към директно обобщаване на резултатите от проучването „Състояние 

на гражданското участие в управлението в област Ловеч – опит, нагласи, 

заинтересовани страни – и анализ на потенциала за развитие“, то е необходимо да 

се идентифицират и дефинират смислови и ключови понятия, стъпка без която 

дейността би била изпразнена от съдържание, или най-малкото би създала 

неяснота у четящия какъв е обекта на настоящото проучване. Един такъв пропуск 

би обезсмислил и последвалите действия по проекта. В следващите редове се 

обръща внимание именно на тези предпоставки.   

Преди всичко следва да се обърне внимание на несъмнено най-ключовото 

понятие, явяващо се централно за настоящата дейност, а и за проекта като цяло. 

Това е терминът „гражданско участие“. В българското законодателство няма 

еднозначно тълкуване какво точно включва това словосъчетание в неговата 

всеобхватност и в същото време то е широко разпространено. Въпреки това от 

законодателна гледна точка, вглеждайки се в националния мащаб на страната, 

може би най-релевантният нормативен акт е Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС)1. В 

следващите редове ще бъде обърнато внимание на този ракурс на гражданското 

                                                           
1
 ЗПУГДВМС е достъпен тук: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485


 
                                                                                                         
 

 
 4 

участие, доколкото той е само частичен и фокусира усилие единствено в рамките 

на държавната и местна власт.  

Същевременно терминът „гражданско участие“ се среща често в 

разговорната реч, но неговите експлицитни проявления са присъща част преди 

всичко на експертната общност в полето на неправителствения сектор у нас. 

Допълнително, теоретизирането на „гражданското участие“ е предмет и на 

съвременната политологична теория, обръщаща внимание на участието като 

неотменна част от гражданското общество, но и от институционално базираното 

управление (местно, регионално, национално и наднационално). Не на последно 

място голяма част от критическите полета на западните парадигми (свързани с 

демократични практики и права на човека), свързани с неформалното и 

самостоятелно учене, но при всички положения аспекти на гражданското 

образование, се фокусират върху теми, пряко свързани с гражданското участие.  

В следващите редове ще бъде обърнато внимание на всички изброени 

ракурси, с цел създаване на цялостна картина относно обекта на проучването, 

представено в следващите страници.  

 

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление 

Още в началото на законовия акт се прави уговорка, че Този закон урежда 

условията, организацията и реда за пряко участие на гражданите на Република 

България при осъществяване на държавната и местната власт (Чл. 1. (1)). На 

следващо място Законът изброява и кои са основните принципи на участие на 

гражданите, а именно: „свободно изразяване на волята; общо, равно и пряко 

участие с тайно гласуване; равен достъп до информация по поставения за 

решаване въпрос; еднакви условия за представяне на различните становища”. 

(чл.2). Освен принципите на участие, Законът регламентира и неговите форми. В 

чл. 3 са изброени: „референдум, гражданска инициатива, европейска гражданска 

инциатива2, общо събрание на населението.”  

                                                           
2
 Пояснение: по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) № 211/2011 
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От тези първи няколко цитирани члена вече се очертават и какви са 

измеренията на гражданското участие според законодателя. Основните 

характеристики са свързани със форми на колективно действие (референдуми и 

събрания), когато опира до  упражняването на пряка демократична власт през 

вземане на легитивмни решение от една страна, и от друга - контрол и влияние 

върху демократичните процедури, присъщи на властта (централна или местна), 

под формата на инициативи. Не е за пренебрегване факта, че като основни 

принципи изпъкват свободатата и равенството.   

В този документ няма да се прави подробен анализ на ЗПУГДВМС, но тези 

първи щрихи са значими, защото те дават ясна представа както за духа, така и за 

очакваното регламентирано действие на гражданите, имащи отношение към 

централната и местната власт. От тази гледна точка споменаването на 

принципите и формите на участие е повече от достатъчно, защото те задават и 

ясна основа какво би следвало да се разполага в хоризонта на термина „участие на 

гражданите3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Още повече, че следващите членове и алинеи на Закона са фокусирани около детайлно разписване на 

възможните проявления на всяка една от формите на участие на гражданите със силен акцент върху 
технологическите параметри на тези форми, което е съвсем естествено, но то не е основен фокус на 
настощия анализ; 
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Политологията за „гражданското участие“ 

Политологическата теория също обръща внимание на тези процеси и 

явления, като по естествен път обвързва участието на гражданите с участието и в 

политически процес, създавайки дихотомно разбиране за „политическо участие“ 

и „гражданско участие“. Фокусът върху второто може да ни покаже следното.  

Изхождайки от анализа на проф. А. Тодоров за политическото участие, А. 

Стефанов (А. Стефанов, 2017) извежда относителна кратка дефиниция, която носи 

своята полезност за целите на този документ, а именно: „гражданското участие е 

всеки индивидуален или групов опит за въздействие върху публичните политики 

от субекти извън обществените институции, без да е наличен стремеж за 

включване в изборния процес или подмяна на лица, заемащи обществени 

длъжности“4.   

Направеното пояснение през рамкираща дефиниция носи голяма 

добавена стойност, вече отвъд споменатото по-горе описание на ЗПУГДВМС. Става 

ясно, че гражданското участие в този смисъл не е стремеж към упражняване на 

власт, а по-скоро стремеж към влияние на вече съществуващи или пък все още 

неизработени политики. Акцентът тук пада върху факта, че активният двигател 

на тези процеси се намира извън обществените институции (включително 

институциите на властта), и в този смисъл той формано не е пряко ангажиран с 

постоянно упражяване на власт или пък осъществяване на мониторинг на 

действията на същата тази власт. Друг любопитен момент е допълнението на 

Стефанов, че гражданското участие може да бъде също така „индивидуален опит“. 

Тези интерпретации за участието също носят допълнителен щрих към вече 

описаната картина.   

Нещо повече, в същия документ авторът, изхождайки от работата на проф. 

Н. Арабаджийски, привижда три основни форми на гражданско участие. Те са 

както следва и както е видимо от графиката вдясно: граждански контрол, пряко 

участие на гражданите и обществен контрол5. 

 

                                                           
4
 Стефанов, А., Годишник на департамент „Администрация и управление“, НБУ, 2017, С. стр. 72 

5
 Пак там, стр. 72-73 
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Самото условно разпределение на тези три форми поставя следните 

акценти. В прякото участие попадат разписаните в Закона за прякото участие на 

гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС6) и вече 

упоменати форми като референдум, гражданска инициатива, европейска 

гражданска инициатива и общо събрание на населението, а също така и 

присъствие на гражданите на заседанията на общинските съвети и техните 

комисии. От своя страна гражданският контрол се осъществява посредством 

възможностите на четири закона – Закона за омбудсмана, Административно-

процесуалния кодекс (АПК), Закон за отговорността на държавата и общините за 

вреди, Закон за административните  

                                                           
6
 ЗПУГДВМС достъпен тук: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485  

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636485
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 нарушения и наказания. Общественият контрол се реализира посредством 

акцент и упражняване на някои основни човешки права, като правото на 

информация, което кореспондира с медийния контрол, правото на сдружаване и 

др7.  

 

 

В контекста на настоящия проект и неговата реализация, то логично е да 

се допусне, че по-силен акцент има формата на пряко гражданско участие, 

доколкото това има в по-голяма степен и отношение към гражданското участие 

на местно ниво (все пак проекта предполага проучване и анализ на гражданското 

участие на територията на област Ловеч). Това не изключва от осмисляне и 

                                                           
7
 Арабаджийски, Николай, Участие на гражданите в местното самоуправление в Република България, 

Годишник на ДПА, НБУ, 2014 г 
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останалите две форми на участие, но по-скоро придава повече тежест на първата. 

Ето защо, изхождайки от вече създадените теоретични модели и нормативни 

регламенти, можем да изброим следните конкретни практики, кореспондиращи с 

прякото гражданското участие, видими на графиката на предходната страница.   

Още един щрих. В университетския речник на Нов Български Университет 

(НБУ) по много ясен начин е описана еволюцията на формите и различните 

схващания за това що е участие на гражданите8. Прави впечатления как, 

цитирайки С. Уайт, проф. Е. Дайнов прави пояснението относно някои съвременни 

разбирания за гражданското участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Номинално участие - използва се от по-силните актьори, за да 

легитимират своите планове и намерения. По-слабите актьори са 

включени, но нямат реална власт върху решенията. Този тип участие е 

близо до „консултативното”, защото не е задължително да води до 

промяна или до овластяване на участващите граждани.    

 Инструментално участие  - обозначава участие на нивото на малката 

общност като инструмент за постигането на ясно формулирана цел 

                                                           
8
 Университетски речник – основни понятия, Гражданско участие, статия от проф. Евгений Дайнов, 

електронна версия: https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/gra-zh-dansko-u-ch-astie 

https://nbu-rechnik.nbu.bg/bg/obsht-spisyk-na-ponqtiq/gra-zh-dansko-u-ch-astie
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чрез обединяването на експертизата и на знанията на членовете на 

общността.  

 Представително участие - дава глас на членовете на общността при 

вземането на решения и налагането на политики, които имат пряко 

въздействие върху тях.  

 Трансформативно (променящо) участие. Като резултат от подобно 

участие гражданите, включени в него, стигат до по-голяма степен на 

овластяване и успяват да променят структурите и институциите, които 

преди това са ги изключвали или не са ги допускали до вземането на 

решения9. 

 

Йерархията, построена от Уайт и цитирана от Дайнов по много ясен начин 

изобразяват степента на включеност и овластяване на гражданите. Описанието на 

степените на гражданска активност преминава от „нямат реална власт върху 

решенията“ и достига до „успяват да променят структурите и институциите“. До 

голяма степен спецификата и простотата на тази типология е полезна за целите 

на настоящия анализ и проведеното проучване, доколкото идеално типични може 

да се приеме, че целите на проекта са в посока на постигане на „трансформативно 

участие“, според горната графика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Пак там.  
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Експертната перспектива - представата на НПО  

През последните години темата за гражданското участие се превърна в 

една от най-популярните, особено в полети на гражданските организации, 

сдруженията или т. нар. НПО-сектор. Обобщено казано, говорейки за 

неправителствените организации, става дума за организациите, регистрирани по 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), но същевременно в 

това поле функционират и неформални групи, читалища, колективи, в това число 

спортни клубове, младежки формации и др.  

Позицията и схващането на НПО-общността за дефиницията и същността 

на „гражданската активност“ може да се каже, че до голяма степен има особен 

авторефелксивен характер. Поради естеството на своята дейност, начина на 

учредяване, функциониране и взаимодействие с институциите, самите 

неправителствени организации всъщност функционират от позицията на 

активни агенти. Следователно разбирането и тълкуването на процесите, 

свързани с гражданската активност и участие от самите организации, е схващане 

и осмисляне на своите собствени действия и резултати от тях. Това е така, тъй 

като сдруженията са и своеобразен стимул за активизиране на гражданите, 

общността, обещството като цяло. Ето защо, поради специфичната роля на самите 

организации, за целите на изследването предварително е нужно да се осмисли как 

самият трети сектор вижда и разбира гражданската активност.  

Бидейки една от най-популярните, анализирани и разглеждани теми, 

гражданското участие присъства в десетки публикации. Тази тема е обекти и 

предмет на още повече проекти, инициативи и стратегически документи у нас. 

Нещо повече, активното експлоатиране на темата често резултира в преписване 

на и припознаване с един друг органичен компонент на съвременните 

демократични концепции, а именно идеята за „гражданското общество“10.  

Може да се забележи, че нерядко между „гражданското участие“ и 

„гражданско общество“ се поставя знак на равенство, не само от неучастиващите в 

живота на третия сектор, но и от представители на самите граждански сдружения 

                                                           
10

 С всички възможни уговорки за хетерогенното и дори противоположно схващане какво всъщност 
представлява „Гражданското общество. 
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и организации. Само по себе си това е любопитно наблюдение, доколкото първото 

представлява механизъм и процес за въздействие с и върху граждани и власт, а 

второто е неизменна част от всяко едно съвременно демократично общество.  

Един бърз преглед на темата за гражданско участие в интернет показва, 

че има десетки публикации, наръчници, брошури, анализи, изследвания и дори 

индекси. В този смисъл разбиранията за гражданското участие представлява една 

много пъстра и многопластова картина, в която няма едно унифицирано 

схващане, нито по отношение на конкретни дефиниции, нито по отношение на 

елементите, механизмите и очакваните резултати. Гражданското участие се 

мисли и като цел, и като измерим процес. Същевременно, секторът е преминал 

през различни етапи на развитие и интерпретиране на възможните ползи.  

През времето за последните 20-25 години са изготвени и налични 

поредица от подпомагащи документи, които дават яснота за основни елементи и 

перспективи пред гражданското участие. Много ясен пример за това е „Наръчник 

за гражданско участие в местното самоуправление“11, изготвен от Фондация за 

реформа в местното самоуправление. Нещо повече, обследвани са разнородни 

чужди опити, предимно от други европейски страни12.  

На международно ниво последното десетилетие е дало допълнителна 

легитимация на гражднаското участие през пан-органзиации като Съвета на 

Европа (СЕ). Към края на миналото десетилетие вече се говори за „Кодекс на 

добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решение“13. 

Този документ е одобрен от Конференцията на международните 

неправителствени организации към СЕ.  

Опитът на Съвета на Европа в това поле не се изчерпва само до 

споменатия кодекс. През последните години СЕ, различни органи в рамките на ЕС 

                                                           
11

 Наръчник за гражданско участие в местното самоуправление: http://www.flgr.bg/bg/cms/o/362/o/547 
12

 Доклад от фондация „институт за пряка демокрация” за резултатите от изпълнението на 
задачата: “Проучване на нормативната рамка за гражданското участие в други държави –членки 
на Съвета на Европа. Анализ на възможностите за разширяване участието на гражданите в 
управлението на местно ниво в България и изготвяне на предложения за нормативни промени “ - 
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/58950210598c108679c6ad5f45213aaa.pdf 
13

 Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решение: 
http://www.balkanassist.bg/files/Code_Bulgarian_final.pdf 

http://www.flgr.bg/bg/cms/o/362/o/547
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/58950210598c108679c6ad5f45213aaa.pdf
http://www.balkanassist.bg/files/Code_Bulgarian_final.pdf
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и преди всичко Младежкото партньорство14 работят усилено по различни форми 

на гражданско участие. Налични са десетки публикации и ръководства, проекти и 

инциативи, в които отделни теми са засегнати и разработени. В интернет 

свободно са достъпни материали на теми като Гражданство (Citizenship), Участие 

(Participation), Демокрация и т.н15. Значението на тези взаимодействия и 

конкретни интервенции в тази посока, е значима, защото задава над-националнен 

и легитимен тон, без който работата по теми като „гражданско участие“ не би 

имала същия облик и „тежест“.  

 

Още един пример, идващ от международния опит, говори за значимостта 

на темата за организации, опериращи в нашия роден контекст. Институтът за 

пряка демокрация16 е изготвил Доклад върху  резултатите от “Проучване на 

нормативната рамка за гражданското участие в други държави – членки на 

Съвета на Европа. Анализ на възможностите за разширяване участието на 

гражданите в управлението на местно ниво в България и изготвяне на 

предложения за нормативни промени“17.  

Връщайки се в националния български контекст, не са изключение и 

случаи за това как може да се събира информация и да се правят системни 

анализи, от които са изведени разнопорядкови предимства и възможности, 

                                                           
14

 Младежкото партньорство (Youth Partnership) работи за тясно сътрудничество между СЕ и 
Европейската комисия в сектора на младежта. Сайта на МП: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-
partnership   
15

 Достатъчно е само да се споменат регулярни и вече достатъчно утвърдени публикации като Coyote 
magazine както и Т-kits, които са налични тук: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/publications  
16

 Сайт на Института за пряка демокрация: http://idd-bg.eu/  
17

 Линк към Доклада: 
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/58950210598c108679c6ad5f45213aaa.pdf  

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership
https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/publications
http://idd-bg.eu/
https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/58950210598c108679c6ad5f45213aaa.pdf
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полезни практики. Пример за това са поредица от публикации и аналитични 

статии на организации като Български център за нестопанско право18.     

Въпреки устойчивите тенденции и в крайна сметка по-скоро неотменния 

характер на темата, то полето на гражданското участие се развива динамично 

през последните години. Прави впечатление, че част от цитираните по-горе 

(предимно национални и местни) примери, са относително стари. Организации, 

посветили своята мисия на развитието на гражданското участие и пряката 

демокрация нямат нови публикации през последните години. В същото време 

наличните наръчници са всъщност изготвени преди около десетилетие или 

повече. Отделен въпрос е какъв е реалният напредък на институционално и 

законодателно равнище и доколко тяхната актуалност всъщност има 

„непреходен“ характер. Все пак е коректно фактът за „давността“ да се отбележи.  

Отвъд описаните примери няма как да не бъде обърнато внимание и на 

„Форум Гражданско участие“19. ФГУ е мрежа от граждански организации, които са 

посветили работата си на идеята за повече участие на гражданите и 

неправителствените организации във формулирането на политики и във 

вземането на важните решения от страна на политиците и институциите. В 

мрежата членуват повече от 110 граждански организации.  

Тук е моментът да бъде обърнато внимание, че от всички членуващи в 

мрежата, четири организации са от област Ловеч, и по-конкретно от областния 

център. Това са сдружение „Екомисия 21 век“20, сдружение „Знание - Ловеч“, 

сдружение „Зона Ловеч“ и сдружение „Ловеч днес“.  Мрежата е посветена на 

развитието на различни форми на гражданско участие на местно (каузи като „Ние 

променяме общността“) и на национално ниво (като националната гражданска 

инициатива „Участие, не участ“) чрез реализацията на конкретни проекти, 

инициативи и каузи.  

Опитът на ФГУ е важен и защото Форумът е автор на може би най-

подробната и експертно прецизно осъществена работа с мониторингов характер в 

                                                           
18

 Сайт на БЦНП, секция „Гражданско участие: http://bcnl.org/analyses/category/grazhdansko-uchastie.html  
19

 Сайт на Форум Гражданско участие: http://www.fgu.bg/  
20

 Които са изпълнител и на настоящия проект и съответно – поръчители на това изследване. 

http://bcnl.org/analyses/category/grazhdansko-uchastie.html
http://www.fgu.bg/
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България на тема гражданско участие. ФГУ представят на своята интернет 

страница своя „Индекс на гражданското участие“21.  Индексът представлява 

оценка на шест категории, групирани в три основни области, като оценките се 

поставят по скала от 1 (слабо) до 6 (отлично)22.  

Значението на Индекса може да се опише в няколко посоки. От една 

страна ФГУ използват относително проста и много кратка дефиниция за 

гражданско участие, а именно: „Действия и инициативи на граждани, граждански 

групи и организации, които водят до промяна в политиките и влияят върху 

управленските решения на различните нива” . Дефиницията е с фокус върху 

самите организации и потенциални агенти на гражданско действие, а не 

единствено и само върху законодателните измерения. Това придава на 

гражданското участие специфичен проактивен характер, а това го превръща в 

„пълнолетен“ агент на промяна. От друга страна дефиницията е работеща на 

различни нива и не се фокусира единствено и само върху местно или национално 

равнище. На последно място, несъмнено участието през действия и инициативи 

на гражданите неминуемо целят и/или водят до промяна на политики и/или 

влияят върху управлениски решения, т.е. те целят промяна на обшествена и 

социална среда на взаимодействие между граждани и власт.  

Индексът, по начина на изготвяне на методология  и подход на събиране 

на информация също е съизмерим с българската реалност, но преди всичко той 

носи интерконтекстуален характер, което несъмнено е предимнство. Значението 

на този подход е следното. Индексът не се фокусира единствено върху 

законодателство или върху оценки на едни или други агенти (НПО или експерти), 

или пък мнението на широката общественост.   Предимството на подхода е 

съчетаването на тези три отделни специфични и в същото време много различни 

източници на информация.  

Оценката на гражданското участие според индекса има следните 

компоненти (области и прилежащи индикатори):  

                                                           
21

 Линк към Индекса на ФГУ: http://index.fgu.bg/ 
22

 Повече за методологията на Индекса на гражданското участие, тук: 
http://index.fgu.bg/metodologiya.html 

http://index.fgu.bg/
http://index.fgu.bg/metodologiya.html
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Изхождайки от така представената методология, замисъл и модел на 

работа, значението на Индекса е пряко свързано със задачата на настоящото 

изследване. След прегледа на различните схващания, подходи и модели на работа 

около гражданското участие (голяма част от тях описани в горните страници) за 

целите на настоящото изследване авторът ще се придържа до голяма степен в 

близост до подхода на ФГУ и Индекса на гражданското участие, съгласно 

принципа на приемственост и факта, че значителна част (включително 

изследователска) е вече осъществена.  

Нещо повече, в своя Индекс за 2015г. (годината, в която за първи път 

Индексът е разработен), са налични и данни за две от общините в област Ловеч – 

община Ловеч и община Троян. Това само по себе си е предимство, защото дава 

отправна точка и може да послужи за частичен  среавнителен анализ (въпреки че 
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настоящото изследване не разполага с изследователския инструментариум на 

изготвилите Индекса). Това обаче не е причина да се използва наличното знание 

и вече обособените изводи, не само от този конкретен индекс, но и от другите 

описани по-горе документи.  

Обобщеният преглед от предходните страници е необходимо условие за 

предприемане на следващите стъпки в рамките на този проект. Причините са 

самоочевидни, изследователското усилие би било частично, и дори нулево, без 

необходимия преглед  на вече съществуващите акценти от актуалната социална 

реалност.  

Затова е логично в следващите редове да се представи накратко и 

методологическия подход по време на изследването, което цели и подхождане 

към предмета на изследването по възможно най-пълноценен начин с оглед на 

обективните ограничения, но и възможности на настоящия проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                         
 

 
 18 

 

Област Ловеч – контекст и реалност  

Преди да се премине към описание на методическата рамка и 

конкретните резултати, в няколко изречения е редно да се спомене как изглежда 

обективната реалност и какви са спецификите на област Ловеч.  

Според Националния статистически институт на територията на област 

Ловеч населението намалява през последните години. Данните към края на 2018 

година показват значително понижен дял на населението23. На територията на 

областта, която е с площ 4120 кв. км, са разположени общо осем общини. Ловеч е 

най-голямата община с близо 45% от общото население на в областта, следвана от 

община Троян с около 25% от населението. Останалите общини в област Ловеч са 

малки, като четири от тях са с население под 3000 души.  Това са Априлци, 

Летница, Угърчин и Ябланица. Сумарно населението на тези четири най-

малобройни общини е по-малко от 10 000 души, което е двойно по-малко от Троян 

и три пъти по-малко от областния център. Територията на областта е една от 

относително големите в сравнение с останалите области, нареждайки се на 11 

място. Областта е на едно от последните места по гъстота на населението на кв. 

км, а дългосрочните тенденции за обезлюдяване и емиграция се забелязват и тук.  

Кратка проверка в Информационния портал за неправителствени 

организации в България показва регистрирани 169 сдружения на територията на 

                                                           
23

 По данни на НСИ: 
http://www.nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%
D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BF%D0%BE%D0%BB  

http://www.nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB
http://www.nsi.bg/bg/content/2981/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB


 
                                                                                                         
 

 
 19 

област Ловеч, от които обаче голяма част са спортни клубове24. Същевременно, 

според портала за читалища, на територията на областта има регистрирани 111 

читалища25.  

 Всичко това говори за привидно висока степен (и голям номинален брой) 

структури на гражданското общество в областта, която е характерна с намаляване 

на населението и дори обезлюдяване.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
24

 Резултатите от НПО портал към 23 май: 
https://www.ngobg.info/bg/search.html?OrgName=&Region=11&ScopeOfActivity=0&Submit=%D0%A2%D1%8
A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5  
25

 Данните са налични тук: https://chitalishta.com/  

https://www.ngobg.info/bg/search.html?OrgName=&Region=11&ScopeOfActivity=0&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://www.ngobg.info/bg/search.html?OrgName=&Region=11&ScopeOfActivity=0&Submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://chitalishta.com/
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III. Методика за изпълнение на 

проучването  

Настоящата Методика е разработена съгласно одобреното проектно 

предложение и е неизменна част от компонентите по Дейност 1 „Състояние на 

гражданското участие в управлението в област Ловеч – опит, нагласи, 

заинтересовани страни – и анализ на потенциала за развитие“  по проект "НПО - 

партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч", в рамките 

на проект ОПДУ "НПО - партньор и гарант за открито и отговорно управление в 

област Ловеч".  

Методиката е разработена от автора, съгласно проектното предложение и 

е одобрена от Възложителя преди предприемане на конкретни изследователски 

действия. Тя почива на следните обективни ограничения: самото проектно 

предложение, което има относително ясно описание на конкретните компоненти 

на Дейност 1, а оттук и предзададен набор от изследователски методи, за които не 

е била налична свобода на избор от страна на изследователя; времеви 

ограничения от гледна точка на предварително заложен календар; ограничения, 

свързани с достъпа, готовността, мотивацията и отзвчивостта на отделни 

респонденти или обекти на интервюта.  

От написаното в горните редове става ясно, че методиката на 

изследването е разработена от автора по подробен начин след одобряването на 

проекта. Следва кратко обобщено представяне на методическите елементи, 

пренесени от проектното предложение и доразработени и систематизирани от 

автора на проучването.  
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Тъй като в рамките на Дейност 1 е концентрирана преди всичко 

изследователска работа, от преобладаващо качествен характер, то настоящата 

методика стъпва на теоретична база, която ще отговари на високите стандарти за 

професионализъм в областта на изследователските методи. Затова в рамите на 

настоящата Дейност 1 всички активности ще се ползват от приетите и утвърдени 

стандарти за организиране, провеждане и анализиране на качествени 

изследвания. За теоретична основа експертите ще се ползват от увърдена 

литература в тази област, а именно:  

- Найденова, В., Джамджиева, М., Стаевска, В., Качествени методи в 

социалните науки, София, 2008. 

- Стюарт Д., Шамдасани, П., Фокус-групи. Теория и практика, София, 2001 

 

Цели, задачи, ключови изследователски въпроси, обект и предмет на 

изследването 

Цел на изследването: Да осигури обективен подробен анализ на 

състоянието на гражданското участие и потенциала в обществената среда, за да 

изведе аргументирани конкретни препоръки за интервенциите, насочени към 

подобряване на гражданското участие и партньорствата между гражданите, 

бизнеса и институциите в област Ловеч. 

 

Обект на изследването:  

  Достъпни и налични документи, свързани с участието на гражданите в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодатесктво на местно ниво (национални, областни и общински 

стратегии, нормативни и поднормативни актове, устави и правилници 

за функциониране на обществени съвети и др. Документи);  

 Мненията на представители на неправителствените организации, 

администрацията и бизнеса в рамките на област Ловеч;  

 Мненията на жителите на областния център Ловеч, по-малък общински 

център, жителите на селски район и мнението на млади хора от 

областта, навършили 16 години 
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 Дейността на обществени съвети и съществуващи структури в областта;  

 

Предмет на изследването – анализ на ключови документи и на оценките 

на местното население (жители на областния център, на малките градове, села и 

млади хора, представители на администрация, бизнес и неправителствени 

организации) относно актуалното състояние на гражданското участие и 

потенциала за развитие на това участие вбъдеще в обществената среда, що се 

отнася до процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство на местно ниво.  

Задачи на изследването:  

 Да се изготви обективна картина за ситуацията и предизвикателствата 

пред гражданското участие на областно ниво – наличен опит и 

практики, добри практики и научени уроци през последните години;  

 Да се анализират съществуващите механизми и нормативни рамки, 

регламентиращи участието на гражданите, резултатите до момента и 

въздействието за подобряване на местни политики (на общинско и 

областно ниво);  

 Да се направи оценка на практическите измерения и възможности за 

функциониране на моделите на гражданско участие. 

 Да се анализира степента на информираност за гражданското участие 

сред структурите на гражданското общество;  

 Да се отчетат и да се направи анализ на различните мнения и нагласи 

сред различните групи граждани в област Ловеч;  

 Да се регистрират техните очаквания, готовност и потенциал за 

включване в инициативи за гражданско участие. 

 Да се направи анализ на обществената среда и структурите по 

отношение на гражданското участие и партньорствата между 

гражданите, бизнеса и администрацията за по-добро управление;  

 Да се изследва каква е готовността на администрацията да бъде 

отворена към гражданското участие, кои са и кои могат да бъдат 

активните носители, изразители, организатори на гражданското 

участие.  
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 Да се изготви анализ на заинтересованите страни по отношение на 

потенциалното развитие на гражданското участие на областно ниво. 

 

Ключови изследователски въпроси:  

 Какви са настоящите измеренията на гражданското участие в област 

Ловеч? 

 Какви са представите на бизнес, НПО, млади хора и администрация за 

това какво е гражданско участие и какви са неговите функции, 

предимства, недостатъции потенциали? 

 Кои заинтересовани страни са по-активни и кои са по-пасивни в 

процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 

законодателство на местно ниво?  

 Кои са основните стратегически и нормативни документи, които имат 

пряко отношение към процесите на гражданско участие?  

 Каква е ролята на администрацията (на местно и на областно равнище), 

при активизиране/стимулиране на гражданското участие?  

 Какви са нагласите и отношението на младите хора от областта по 

отношение на включване и участие в инициативи, политики и дейности 

на местно и областно равнище?  

 Има ли отлики и какви са те между нагласите на жителите на областния 

център, по-малките общински центрове и селското население и как това 

се отнася към нагласите на младите хора от областта? 

 Какви са механизмите за включване в процеса на вземане на решения и 

активизиране в по-голяма степен младите хора, неправителствените 

организации и бизнеса в рамките на областта?  

 Какво може да се промени и по какъв начин що се отнася до 

активизиране на повече заинтересовани страни и граждани и тяхното 

участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство на местно ниво? 

Описание на методите  

Така разписаната Дейност 1, от одобрения първоначално проект, беше 

фрагментирана на отделни поддейности (активности), с оглед систематизиране 
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на заложените компоненти, етапи, в унисон с описаните методи и очакваните 

резултати.  

В следващите редове се описват накратко основните методически рамки 

на фрагментираните поддейности (активности)26.  

 Проучване на документи – системно проучване на документи, които имат 

пряко или косвено отношение към процесите на гражданско участие и 

включват в своите параметри област Ловеч и/или отделни общини на 

територията на областта. Това проучване включва следните критерии за 

подбор на документите: Дългосрочни/стратегически – налични 

разработени или в процес на разработване на стратегически документи, 

обхващащи дългосрочни периоди (до 5 години), но имащи отношение към 

настоящия момент; стратегии на национално, областно и общинско ниво; 

мониторингови доклади към наличните стратегии; Нормативни – закони, 

наредби, укази правилници, приети и функциониращи на областно и/или 

общинско ниво, и имащи пряко или косвено отношение към процесите на 

гражданско участие; Други  - харти, конвенции, пактове и др., които 

адресират гражданското участие на областно или общинско ниво, ако 

такива са налични.  

 

Всички документи са издирвани онлайн. Издирените и идентифицирани 

документи са разположени в една от трите гореописани категории. 

Документите са подложени на два типа анализ – сравнителен (доколко 

между отделни документи, за които се предполага, че би следвало да 

кореспондират помежду си и да са обвързани има припокриване на 

заложени цели, задачи, индикатори, резултати) и контент анализ чрез 

използване на обобщаваща, експлицираща, структурираща техника или 

техника на глобалната интерпретация. Обобщените резултати от 

проведения анализ на документите стъпва като съдържателна основа за 

провеждане на следващите поддейности/активности в рамките на 

проучването.  

                                                           
26 Всички активности присъстват и в Подробен план-график за изпълнение на проучването, който обаче 
не е част от настоящия документ, но е неотменна част от проектната дейност и документация. 



 
                                                                                                         
 

 
 25 

В рамките на това онлайн проучване и последвалия анализ, са издирени и 

каталогизирани 33 документа, отнасящи се до област Ловеч или до някоя 

от прилежащите общини. Списък на документите, заедно с прилежащите 

линкове, могат да бъдат открити в Приложение към настоящия документ.  

 

 Организиране и провеждане на четири фокус-групи – като следваща 

поддейност/активност бяха организирани проведени и анализирани 

четири на брой фокус-групови дискусии с жители на област Ловеч. 

Съгласно разписаното и одобрено проектно предложение, участниците в 

отделните дискусии са обособени по следния начин: фокус-група с жители 

на град Ловеч (областен център, 10 участници); Фокус-група с жители на 

по-малък общински център в областта (община Угърчин, отново 8 

участници); Фокус-група с жители на село в рамките на областта (с. 

Йоглав, 8 участници); Фокус-група с млади хора, живеещи в област Ловеч 

(в случая с млади хора от областния център,  10 участници).   
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За всички фокус-групи бяха подготвени специални ръководства за 

провеждане, които съдържаха общи за всички дискусии направления 

 

 

  

 

 

 

 

от  

въпроси, но и специфични секции, в зависимост от отликите в профилите 

на участниците (различни населени места, млади хора). Значима част от 

въпросите и тематичните полета в ръководствата за фокус групите са 

базирани на предходния анализ на документите, както и общия преглед 

на темата 

(предишната 

глава от този 

документ), но 

във всички 

случаи, свързани 

съдържателно с 

основната тема 

на изследването, 

в унисон с 

поставените изследователски задачи и ключови изследователски 

въпроси; С цел максимално удобство на участниците, бяха осигурени: 

подходяща за целта зала с подходяща температура и осветление, вода и 

напитки; Организационно фокус-групите бяха обезпечени от 

Възложителя и координатора на проекта, като бяха спазени всички 
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стандарти, включително: идентифициране на конкретни участници, 

отговарящи на гореописания профил, тяхното рекрутиране, вземане на 

съгласие за участие, уговаряне на конкретен час и ден за провеждане на 

дискусиите; Четирите фокус групи бяха  разделени в два отделни дни, 

групирани по две; Всички фокус-групи бяха записани с дигитално аудио-

устройство (смартфон), записите бяха запазени и по тях бяха свалени 

обобщени транскрибции съгласно утвърдените стандарти за 

транскрибиране;  На базата на направените тарнаскрибции.  

  Събиране на база данни за НПО в областта включително и за 

съществуващите обществени съвети, консултативни органи и структури в 

област Ловеч – тази дейност беше организирана и осъществена предимно 

онлайн и чрез вече наличната информация от проведения анализ на 

документи и проведените фокус-групи. Беше използван личния опит на 

местните експерти и хора, ангажирани с дейности на неправителствени и 

граждански организации, които познават местната реалност, вкл 

ресурсите на Възложителя и наличното вече знание и натрупани 

контакти за изграждане на цялостна и завършена картина за НПО в 

областта.  

В рамките на активността беше изготвена база данни за НПО в областта, 

която се състои от 9 организации, като по-голямата част от тях се намират 

в областния център Ловеч. 

 

  Изследване на експертни мнения - 10 интервюта с представители на 

администрацията (общинска и областна). За целите на тази активност 

бяха изготвени въпросници-ръководства за провеждане на индивидуални 

дълбочинни интервюта; Междувременно бяха потърсени контакти с 

конкретни представители на администрацията – областна, общинска и 

бяха договорени конкретни дати и часове за срещи между интервюера и 

експерта; Всяко едно интервю беше проведено лице-в-лице, по 

възможност на неутрална територия, а когато това не е беше възможно, 

на работното място на експерта, представител на администрацията; Всяко 

интервю беше с продължителност между 15 и 30 минути в зависимост от 
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опита на експерта и неговата запознатост с темата; Всяко интервю беше 

записано с дигитално записващо устройство (смартфон), а в последствие 

транскрибирано съгласно стандартите описани в ръководната 

литература27. След провеждането и транскрибирането на всички 

интервюта, те бяха анализирани и обобщени;  

В рамките на тази активности бяха обхванати, представиели на 

общинската и областната администрация, както следва:  

 

Областен управител, Областна администрация Ловеч, 40г., жена 

Главен юристконсулт, Областна администрация Ловеч, 43г., жена 

Заместник областен управител, Областна администрация Ловеч, 44г., 

мъж 

Главен експерт, Областна администрация Ловеч, 45г. жена 

Директор дирекция, Областна администрация Ловеч, 52г., жена 

Секретар Община Ловеч, 45г., жена 

Началник отдел, Община Ловеч, 55г., мъж 

Началник отдел Община Ловеч, 35г, жена 

Гл. експерт "Културно наследство и културни институти", Община 

Ловеч 35г., мъж 

Гл. Експерт „Младежки дейности и спорт“, Община Ловеч, 48 г., мъж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Найденова, В., Джамджиева, М., Стаевска, В., Качествени методи в социалните науки, София, 2008 
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  Изследване на експертни мнения – две експертни дискусии с НПО и с 

представители на бизнеса; По подобие на организирането на фокус-

групите, бяха заложени, организирани и проведени две експертни 

дискусии с представители на неправителствените организации и бизнеса; 

Всяка една дискусия беше заложена в календара на експертите и 

Възложителя с цел по-лесната организация; Във всяка една дискусия 

взеха участие представители на неправителствените организации и 

бизнеса от област Ловеч; Всяка една дискусия беш с продължителност 

около 70-80 минути; И двете дискусии бяха записани с дигитално 

записващо устройство (диктофон), а в последствие записите бяха 

транскрибирани съгласно стандартите описани в ръководната 

литература28.  

 

  Анализ на заинтересованите страни – като следваща активност беше 

изготвен Анализ на заинтересованите страни, използвайки всички 

досегашни резултати от проведените активности до момента. Анализът 

включва графична, таблична и описателна част. За целите беше 

използванa експертна и университетска литература и пособия за 

изготвяне на Анализ на заинтересованите страни.   

 

   На базата на всички активности/поддейности в рамките на Дейност 1/, 

беше изготвен аналитичен доклад, който да обхваща всички активности, 

както и прилежащите изводи, който представлява и настоящия документ. 

Докладът е последван от изготвени препоръки, които да са в услуга на 

последващите дейности по проекта.  

 

Така описаната методика на проучването е следвана по време на 

реализация на всички изброени активности. Настоящият документ обаче е 

структуриран не последователно през обобщаване на резулттатите от всяка една 

от описаните активности, а през осовните теми, обект на проучването. 

Използвайки за основа модела на работа на ФГУ (описан по-горе) и конкретно, 

                                                           
28

 Найденова, В., Джамджиева, М., Стаевска, В., Качествени методи в социалните науки, София, 2008 
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Индекса на гражданското участие, то настоящият документ представя 

обобщените резултати в три основни направления, които се явяват надграден 

модел на Индекса на ФГУ. Те са както следва:  

- Среда на гражданско участие, включваща законодателство и 

институционална среда, но и оценка на представители на 

администрацията за средата  

- Практики на гражданско участие, включващо инициативи, но и оценка 

на гражданите за активността на местно ниво.  

- Ефекти на гражданското участие, в това число резултати и промяна в 

средата, но и анализ на конкретни примери, които могат да бъдат 

измерени като положителни.  

 

 

 

 

По този начин ще бъдат структурирани и следващите страници от 

настоящия документ.  
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IV. Обобщени резултати  

 
1. Среда на гражданско участие  

Вглеждайки се в Област Ловеч и съставящите я осем общини много 

трудно може еднозначен да се каже какво е състоянието на законодателната и 

институционалната среда, които са предпоставка за висока степен на гражданско 

участие. От една страна може да се изходи от факта, че община Ловеч е носител на 

едни от най-високите оценки от Индекса н ФГУ още от 2015-2016 година. Малко 

след нея е и община Троян. Останалите шест общини обаче не са обект на индекса 

към онзи момнет и сравнението е невъзможно. Затова е нужно да се погледне 

законодателната и институционалната среда, и по какъв начин тя реферира към 

формите на гражданска активност и преди всичко какво е отношението към тези 

процеси.  

На първо място си струва да се обърне внимание на Областната стратегия 

за развитие на област Ловеч (2014 – 2020)29. Интересен е анализът доколко този 

документ, отнасящ се до цялата област, има отношение към обекта на 

проучването.  След бърз преглед лесно се намират относително ясни послания в 

Стратегическата част на документа. Структурите на гражданското общество са 

включени във Визията за развитие (стр. 52), където се заявява, че „Реализирането 

на тази визия трябва да стане в условията на тясно взаимодействие и партньорство 

между бизнес-субектите, структурите на гражданското общество, държавните и 

                                                           
29

 Областната стретегия за развитие на област Ловеч (2014 – 2020):  
http://www.lovech.government.bg/subsection-158-oblastna_strategiya_za.html  

http://www.lovech.government.bg/subsection-158-oblastna_strategiya_za.html
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местните власти“. Нещо повече, успехът на визията се разказва като съблюдаване на 

набор от принципи, а първият е:  „Партньорство между всички институции, 

заинтересовани лица и структури на гражданското общество в процеса на 

реализиране на стратегическите намерения.“  

Ролята на гражданските 

организации е видима и през 

приоритетите на ОСР, където 

Приоритет 2 е Развитие на 

човешкия капитал и местните 

общности. В тази част на 

стратегията, на структурите на 

гражданското общество (СГО) е 

отредено значимо място, а една 

от мерките е изцяло фокусирана 

върху тях. От този фрагмент е 

очевиден и фокусът върху 

младите хора и доброволчеството.   

Според доклада30 с резултати от междинната оценка за изпълнение на 

ОСР, цитираните тук мерки  са в графа „Високо ниво на изпълнение“.  

Интересно е да се направи паралел между този стретегически документ и 

мнението на експерти и част от областната администрация относно 

взаимодесйтвието със СГО и процесът на гражданско активизиране. Оценката на 

областния управител също е висока. Според нея гражданите проявяват голям 

интерес към живота на общността, а това е „коректив за изпълнителната и местната 

власт“. Висока оценка е поставена и на дейността и активността на неправителствените 

организации в областта: „Тяхната работа е положителна и добра. Те са направени с 

ползотворна и добронамерена цел“.   

По сходен начин се изказват и останалите случители на областната 

администрация. Привидно впечатлението е, че и през споменатите документи и през 

                                                           
30

 Виж тук: Доклад с резултатите от Междинна оценка на ОСР 2014-2020г. на област 

Ловеч  

Мерки 5: Диалог и партньорство със 
структурите на гражданското общество 

 активен диалог с гражданите 
по въпроси от местно значение; 

 активно партньорство 
между институциите, органите на местната 
власт и неправителствения сектор; 

 активизиране участието 
на всички етноси в обществения живот; 

 създаване на условия за 
активно участие на младите хора в 
гражданското общество; 

 насърчаване на 
доброволчеството. 

 
ОСР 2014-2020, стр. 61   

http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=2135
http://www.lovech.government.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=2135
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цитираните изказвания, степента на гражданско участие е най-малкото 

регламентирана, а СГО са припознати като значим  партньор,  тяхната дейност се 

оценява като полезна за общността.  Нещо повече, в проведеното интервю се споделя, 

че прозрачността е увеличена, а дистанцията между областната администрация и 

гражданите е скъсена. Като пример за това се посочва създадената Фейсбук страница 

на Областната администрация Ловеч31 (харесана от 710 човека към края на месец май 

2019г.).  

По-слаба е оценката на 

областния управител за 

дейността на областните 

съвети32. Според него често се 

е случвало съветите да не 

работят ефективно. Едва ли не 

администрацията „поканва“ 

въпросния съвет да осъществи дейността, за която е учреден. Тази фиктивност на 

областните и консултативните съвети се верифицира отчасти и от проведените 

дискусии и фокус-групи. На няколко пъти се споменава, че подобни форми на участие, 

имащи консултативен харакер са „само на книга“ и че тяхната ефективност е ниска. 

Сходно становище се изказва и за кварталните съвети, които могат да се мислят и за 

форма на гражданска активност на общностно ниво.   

Като цяло може да се каже, че оценката и на останалите интервюирани 

представители на областната администрация е висока по отношение на 

процесите и формите на гражданска активност (въпреки вече направените 

няколко уговорки), доколкото тези процеси имат отношение и към експертизата 

и опита на служителите и експертите (редно е да се отбележи, че някои нямат 

пряк досег както с гражданите, така и с темата „гражданска активност“ и СГО. 

Отбелязва се и активността на по-отчетливо авторитетни неправителствени 

                                                           
31

 Фейсбук страницата е налична тук: 
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1
%8F-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-301079487216315/  
32

 Например: Областен младежки съвет – Ловеч: http://www.lovech.government.bg/subsection-151-
oblasten_mladezhki_syvet___lovech.html  

„Случвало се е да има година, в която някой съвет да 

не е имал заседание, но от две години насам се 

опитваме да намираме интересни теми, за да ги 

провеждаме. Има малка активност от страна на 

медии и граждани по работата на тези съвети. На 

сайта има протоколи от всяко заседание и всеки 

може да се запознае.“ 

  

https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-301079487216315/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-301079487216315/
https://www.facebook.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-301079487216315/
http://www.lovech.government.bg/subsection-151-oblasten_mladezhki_syvet___lovech.html
http://www.lovech.government.bg/subsection-151-oblasten_mladezhki_syvet___lovech.html
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организации (изброени поименно), които имат минало и с някои от своите 

инициативи и проекти обхващат областта като цяло.  

Така или иначе, един от ключовите документи, който регламентира 

възможността за гражданско участие и влияние върху процеса на вземане на 

решение на местно ниво, е Правилникът за организацията и дейността на 

Общинския съвет. В този случай става въпрос за осем документа, респективно по 

един за всяка една от общините в рамките на област Ловеч. В тези документи 

следва да има достатъчно ясно описание на механизмите, които са на 

разположение на гражданите и гражданските организации, гарантиращи 

прозрачност и откритост. Ето защо е важно да се направи кратко сравнение в 

частта, която описва по какъв начин гражданите могат да бъдат въвлечени или 

проактивно да предприемат конкретни действия, свързани с процеса на вземане 

на решение.  
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2. Достъп до информация, контрол и роля на гражданите в рамките на 

Правилника за дейността на общинските съвети  

 

Както беше споменато по-горе, един от основните документи, регулиращ 

възможностите гражданите да участват в процеса на вземане на решение на 

местно ниво, както и да упражняват контрол върху местия парламент, това е 

Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет в съответната 

община. До голяма степен в отделните общини тези правилници си приличат или 

дори са идентични и изповядват сходен дух, въпреки някои отлики в самите 

членове, което е съвсем естествено.  

Струва си да се обърне внимание на този документ по няколко причини – 

по какъв начин достъпът е разписан; дали има отлики в различните общини; 

доколко съществени са те; до каква степен те влияят на достъпа и на участието; 

дали има паралели със споделеното от груповите дискусии и експертните 

разговори,   

За тази цел ще бъде 

взет за пример Правилника 

за Общинския съвет на 

Ловеч, а където отлики са 

налични, ще бъде обърнато 

изрично внимание.   

В Правилника за 

дейността на Общинския 

съвет на Ловеч, още чл. 8 

регламентира начина на 

участие на гражданите, 

който е в унисон с 

ЗПУГДВМС, цитиран в 

началото на този документ. От тази гледна точка Правилникът не се отличава по 

нищо и по-скоро затвърждава вече констатираните заключения за това, че са 

налице всички необходими реквизити и за това, че нормативната база е добре 

Чл.8.(1) Гражданите участват в местното 

самоуправление, като решават 

непосредствено чрез референдуми, 

граждански инициативи, общи събрания по 

реда на Закона за пряко участие на 

гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, или по друг начин въпроси 

от местен характер или чрез избраните от тях 

органи, които формират и провеждат местната 

политика в съответствие с интересите на 

населението. 

 (2)Чрез местна гражданска инициатива 

гражданите правят предложения до Общински 

съвет, кмета на общината, кмета на кметство 

за решаване на въпроси с местно значение. 

        ПОДОС Ловеч 
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уредена. По сходен начин изглеждат идентичните части на документа и в другите 

правилници на общински съвети в рамките на областта.   

Във всички прегледани Правилници е уредена възможността гражданите 

да участват в заседания на комисиите, като имат възможност да се изказват и да 

изразяват своето мнение.  

Прави впечатление 

обаче следното. Например в 

Правилника за общинския 

съвет в Ловеч, чл. 116 урежда 

реда, по който гражданите 

могат да контролират 

работата на Общинския съвет. 

Става ясно, че за да може един 

гражаданин да отправи питане 

или да направи предложение, 

то следва да направи писмено 

заявление за това две седмици 

преди самата сесия на 

общинския съвет. Тази 

констатация многократко 

беше отправена от различни 

участници в експертните 

дискусии и фокус групите. Участници от различни активности на настоящето 

изследване, независимо един от други, изказаха опасението си, че по този начин 

се намалява прозрачността на дейността на Общинския съвет и възможността 

гражданите да участват пълноценно. Изказани бяха и съмнения, че това е 

своеобразна форма на цензура. Този модел на регламент, изискващ под една или 

друга форма предварително писмено заявление за изказване се наблюдава и в 

Правилниците на други общини в рамките на областта. Единственото забелязано 

изключение е Правилника за община Ябланица, където такива рестрикции не са 

описани и всеки гражданин може да направи изказване, да отправи питане или да 

изготви становище и предложение.  

Чл.116. (1) Гражданите могат да се 

изказват, да отправят питания, становища и 

предложения от компетентността на общинския 

съвет, кмета или общинската администрация, 

представляващи обществен интерес, след 

направено писмено заявление за това в 

следните срокове: 

 1. (изм. с решение № 719/26.04.2018 г., в 

сила от 10.05.2018 г.) за изказвания, включени в 

дневния ред на заседанието- до края на 

работния ден, предхождащ датата на 

заседанието; 

 2. за питания, становища и предложения – 

14 дни. 

(2) (изм. с решение № 719/26.04.2018 г., в 

сила от 10.05.2018 г.) Всеки гражданин, подал 

заявление за това, може да се изкаже в рамките 

на 5 /пет/ минути, след представянето на точката 

от дневния ред от докладващия. 

 
ПОДОС Ловеч 
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Критиката на 

участниците в 

диксусиите произлиза от 

вградената логика, че 

един гражданин може да 

присъства, но няма право 

да се изкаже (освен ако 

не е заявил това 

предварително), което се 

превръща в спънка, 

както за мотивацията за 

участие на самия 

гражданин или група 

граждани, така и 

намалява степента на 

демократичност и 

участие в процеса на вземане 

на решение. Получава се ефект на поставяне на бариера пред гражданското 

участие и изразяването на критично отношение по даден въпрос. От фокус-

групите общо споделяне е, че дори и да има граждани, които да искат да участват 

и да изкажат своето мнение, то този процес е възпрепятстван от „бюрократични 

спънки“ и процедури.  

Това е и най-голямото значимо изказано многократно опасение и 

критика, което е пряко свързано с законодателната и институционалната среда.  

На последно място, правейки връзки между законодателната и 

институционалната среда, и имайки на разположения десет интервюта с 

представители на областната и общински администрации е интересно да се 

наблюдава каква е перцепцията на администрацията  относно това какво 

представлява гражданското участие. По-долу са поместени само преки отговори 

на въпроса: „Какви са първите ви мисли, свързани с термина „гражданско 

участие“? Отговорите са единствено и само цитати и са анонимизирани 

умишлено.  

Чл. 84. /1/ Гражданите могат да се изказват, да 

отправят питания, становища и предложения от 

компетентността на общинския съвет, кмета или 

общинската администрация, представляващи 

обществен интерес. Питанията се правят в рамките на 

определеното по чл. 64, ал. 3 от този правилник време; 

         /2/ Всеки гражданин може да се изкаже в 

рамките на три минути; 

         /3/ На питанията на граждани, включени в 

дневния ред се отговаря на същото заседание, освен 

ако гражданинът не е изявил желание да получи 

писмен отговор; 

         /4/ По изключение, когато питането е свързано с 

извършване на допълнителни справки или проучвания, 

отговорът се отлага за следващото заседание; 

         /5/ Председателят на общинския съвет определя 

кой да отговори в зависимост от характера и 

съдържанието на поставения въпрос. 

 
ПОДОС Ябланица 
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Оттук, интересни могат да бъдат паралелите с описаните по-горе 

регламенти в Правилниците, откритите противоречия и усещането за значението 

и ефективността на СГО и активните граждани.  

 

 

  

  

Видно е, че представата за гражданска 

активност е много разнообразна и не се 

изчерпва само до служебно участие в 

обсъждания, подписки или участие във 

формални структури и процеси. До голяма степен споделянията минават през 

възможността за сдружаване, оказване на влияние върху решенията, дори 

самоорганизация и предприемане на протестни действия.  

В допълнение, в няколко 

от дискусиите се споменава 

фактът, че въпреки привидно 

лесната навигация в интернет 

страниците на някои общински 

администрации, то самите 

граждани изпитват затруднения 

при ползването на сайтовете и 

намирането на нужната 

информация. На няколко пъти се 

„В главата ми изниква общественото 

обсъждане при приемане на нови правилници, 

наредби,взимане на решения, европейски и 

други проекти, свързани с града, с 

инфраструктурата. Пряко участие на 

гражданите при взимането на решения. 

Гражданите имат право да правят 

предложения до Общински съвет, но не съм го 

виждал. Също така протестите са някакъв 

вид участие.“ 

 

  

„Би следвало да има различни 

форми – да е организирано в НПО 

и др. организации и 

самостоятелно организирано.“ 

  

„Участие на гражданите в 

управлението и 

изразяване на мнение по 

различни въпроси.“ 

  

„Гражданите да са инициатори на 

всички проблеми, които ни вълнуват. Да 

има чуваемост след управляващите, да 

има разговори и консенсусно решение 

между това, което се иска и това, 

което да се направи. Хората да 

участват в обсъждания. Да имат 

мнение по въпросите и да предлагат 

решение как да стане дадено нещо. Има 

и активни граждани, които се 

включват, но най-често това са 

граждани, които ги касае съответния 

проблем. Едно правилно решение се 

взима заедно с хората.“ 

  

„Гр. Участие по-скоро го 

идентифицирам със 

спонтанните протести 

и социалните мрежи.“ 
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аргументира, че „те нарочно са го направили по този начин“, вменявайки 

допускането за умишлено затруднена архитектура, която „спъва“ достъпа до 

информация.  

 

Все пак в 

заключение може да се 

каже, че институциите си взаимодействат с гражданските организации. Самият 

факт, че всички интервюирани представители на областна и общинска 

администрация успяват да изброят и демонстрират познание за някои от 

местните сдружения е достатъчно доказателство за 

това. Нещо повече, областният център има активни 

граждански организации, а и традиции в активната 

работа на третия сектор. Само по себе си това е 

предпоставка и за по-интензивно взаимодействие с местната власт. Не може да се 

каже същото обаче за всички общини в рамките на 

областта. По-малките административни единици 

като Угърчин, Летница, Луковит не са 

съизмерини от гледна точка на активизиране, 

следователно и взаимодействие между 

граждански организации и местна власт. Простата причина за това е, че в някои 

от тези общини практически няма неправителствени организации или 

сдружения. В следващата глава на този документ ще бъде обърнато внимание 

именно на тези аспекти.   

 

„Възможността на хората 

да представят мнението си 

свободно и да участват в 

различни организации.“  

„Участие в обществените процеси, участие с 

мнение по решенията на ръководството на 

Община Ловеч.“  

 

„Гражданите да 

управляват контрол за 

решенията, които се 

взимат.“ 

„Обединение на граждани. Регистрират се граждански дружества, които се 

формират с оглед да защитават свои интереси. Има граждани, които правят 

сдружения, за да защитят бизнес интереси, такива, които се сдружават, за да 

запълва някакъв вид липса на справедливост в съзнанието на хората и това е 

другата страна на начина, по който следва да се организират гражданите и 

населението.“ 
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3. Практики и проявления на гражданско участие  
 

Анализът по оста инициативи и активни граждани на местно ниво няма 

как да бъде еднозначен в рамките на област с толкова хетерогенен характер 

(диспропорции от гледна точка на икономика, социална политика, заетост, 

възможности за свободно време). Затова следващите редове са разделени на 

тематични полета, а база за направените изводи са преди всичко проведените 

дискусии и интервюта.  

 

Малкият срещу големият град 

 

Ако в областния център Ловеч може да се говори спокойно за традиции в 

работата с граждански сдружения (не трябва да се забравя, че по-голямата част от 

действащите сдружения са именно на територията на населеното място Ловеч), 

то в по-малките общини картината е различна. Обективните ограничения на това 

проучване не позволяват обрисуване на цялостна картина от всички общини, но 

допускането в крайна сметка се базира на една проведена фокус-група в град 

Угърчин. При разговора с хората от тази община става пределно ясно, че 

възможностите за активизиране на местното население са силно ограничени.  

Малкия град, общата социална разслоеност, ниските доходи и все по-

засилващата се социална дезинтеграция са видими. Отчетливо е, че общината се 

опитва да полага усилия в тази посока за подобряване на ситуацията, но 

ограниченията са повече от възможностите за подобрение.  
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Основен събирателен център в града е библиотеката при Народно 

читалище „Вълчо Русковски-1894г.“. Библиотеката и читалището са една от много 

малкото възможност за социални контакти и създаване на общностно 

пространство. По време на дискусията многократно се подчертава, че „ако не е 

библиотеката, то нищо няма да остане“. Става ясно, че читалището предоставя и 

поредица от възможности за художествена самодейност – народни танци и песни.  

Отвъд това, на няколко пъти се дават примери с това, че по време на 

празници „всички се събираме на площада“, което се припознава и като втори 

основен аспект на „гражданска активност“. С други думи местното население 

привижда процеса на въвличане на индивидите в общностния живот на топоса, 

безотносително от характера на масовата проява (вероятно поради липса и на 

алтернативна такава). Активността на местния човек е срещата със съграждани и 

съселяни на площада, което е и най-достъпното публично пространство, 

естествен социален център.  

Сред представители на по-бедните социални страни (видимо от участието 

им в дискусията) гореописаната форма е най-високата възможна, която те могат 

да си представят.  

 

В този смисъл в Угърчин се обособяват две основни форми на 

активизация – полето на изкуството и културата (дейностите, около читалището 

и библиотеката) и от друга страна – масовите публични прояви около сбор или 

местен празник. В този смисъл паралели и сравнения с град Ловеч е много трудно 

да бъдат направени. Ето защо говоренето за активизиране на гражданите (отвъд 
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формалните нормативни актове, стратегии и др. Документи) е много различно 

между единия и другия географски (а и социално-икономически) топос.   

 

Нуждите на младите хора от активна местна общност и възможности  

Една от проведените групови дискусии беше с юноши, на изхода на своя 

среден курс на образование. Тази дискусия беше важна, защото и младите хора 

представляват специфичен фокус в рамките на настоящия проект, а и са основна 

целева група на Възложителя „Екомисия 21 век“.  

Самата дискусия потвърди вече установените нагласи за по-скоро 

хаотчино и спорадично активизиране на местните общности, отколкото системна 

мобилизация и самоорганизация. Един от малкото позитиви през споделянията 

беше констатацията, че все пак има функциониращи неправителствени 

организации, които могат да предоставят на младите хора възможност за 

развитие. Тук е моментът да се каже отчетливо, че разликата между 

подрастващите и възрастното население, в контекста на гражданското участие, е 

припознаването на нужда от уплътняване на свободното време. Практически 

всички участници в тази дискусия признават, че често не откриват алтернатива, 

която да е достатъчно смислена за тях и ако не са близките няколко сдружения, 

където те често доброволстват, то не биха имали идея с какво да се захванат. 

Дават и редица примери с техни съученици, които „просто нищо не правят“.  

Имплицитно в тази дискусия много ясно проличава и нуждата от 

мобилизация на повече ресурси за запазване на младите хора, понеже 

перспективата за тях изглежда да бъде свързана с напускане на Ловеч и 

преместване в по-голям град.   

При най-младите участници в проучването се вижда и най-ясната и силна 

мотивация за осъществяване на граждански контрол и упражняване по 

проактивен начин на граждански права. Често аргументите дори минават през 

припознаване на собствена отговорност от типа „Ако ние не го направим, няма 

кой“.  

Все пак младите хора оценяват наличните възможности, които идват по-

често от структурите на гражданското общество, отколкото от бизнеса или пък 

администрацията. От дискусията е видно и че участниците припознават 
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доброволчеството като значим елемент от тяхното развитие. Това не следва да е 

изненада, тъй като Ловеч има дългогодишни традиции в полето на работата с 

доброволци. В същото време не следва да се забравя, че проведената дискусия 

беше с млади хора от областния център, а допускането за по-затруднена и неясна 

картина в по-малките общини остава солидно и по-скоро потвърдено.  

 

Реактивност срещу гражданска активност  

 

Много трудно може да се каже общо, че населението на областта е 

граждански активно. По-скоро е възможно да се говори за това, че гражданите се 

опитват да следят обществено-политическия живот. Също така от фокус групите 

е видимо, че  има едно социално и граждански активно ядро (двигател), но в 

същото време по-голямата част от хората са 

пасивни. Изключение правят случаите, когато 

по ясен начин са засегнати личните интереси 

на една или друга група от местната общност. 

В такива случаи може да се говори за 

гражданска мобилизация и активност, която в 

отделни случаи стига и до протести на местно ниво. Все пак трябва да се уточни, 

че тук става дума преди всичко за областния център и много по-рядко за по-

малките общини. От проведените фокус групи се отличават няколко примера, 

които в различните дискусии практически се повтарят и затвърждават33:  

    Протест срещу потенциалното затваряне на болницата в град 

Ловеч, поради липса на достатъчно финансиране. Казусът от 

пролетта на 2018 година изважда здравни работници и граждани 

на град Ловеч на протест, който блокира главния път София-

Варна34.  

    Гражданска мобилизация срещу идеята за въвеждане на кетъринг в 

детските градини – случаят от пролетта на 2016 година извежда 

                                                           
33

 И четирите примера са от областния център Ловеч 
34

 Свидетелства за протеста са налични тук: http://news.bnt.bg/bg/a/protest-za-bolnitsata-v-lovech-blokira-
ptya-sofiya-varna  

„Ако не ни бръкнат директно в 

джоба или не опре ножа до 

кокала, никой няма да направи 

нищо...“  

Жена, 39г., гр. Ловеч 

http://news.bnt.bg/bg/a/protest-za-bolnitsata-v-lovech-blokira-ptya-sofiya-varna
http://news.bnt.bg/bg/a/protest-za-bolnitsata-v-lovech-blokira-ptya-sofiya-varna
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родители на протест срещу идеята за въвеждане на кетъринг в 

детските градини като заместител на готвената храна35.  

    През 2015 година се провежда 

обществено обсъждане дали да 

не се промени визията на 

Покрит мост (една от 

емблемите на град Ловеч). 

Гражданите си спомнят, че тогава 

наистина всички са се вълнували и е имало емоционално и 

ожесточено обществено обсъждане36.  

И трите случая са любопитни за целите на този анализ. Причината е че, те 

демонстрират по ясен начин реактивния характер на активизация (удържайки 

идеята, че става въпрос за най-активното население в областта). С други думи, 

нещо се случва, което най-малкото предполага спорно политическо решение. Това 

очевидно води до раздвижване в локалния социум, от което следват конкретни 

граждански действия, имащи политически измерения. Любопитното е, че самите 

участници не се сещат за други примери, освен изброените три, само с едно 

изключение.  

От дискусиите става ясно, че един от малкото проактивни примери за 

гражданско действие е инициативата на неформалната организация „Ловчанци“, 

които всяка година организират възпоменателно факелно шествие на датата, на 

която се отбелязва смъртта на Васил Левски, 19 февруари37. Това събитие, 

встрани от асоциациите с нео-нацистки аналогични демонстрации като Луков 

марш и крайно засиления патриотичен сегмент на цялото проявление38 се 

оценява изключително положително от участниците (по-скоро изложените тук 

наблюдения не се отчитат по никакъв начин). То се явява и може би еднственият 

                                                           
35

 За този случай може да се прочете тук: http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1347856  
    Както и тук: https://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-06-01/v-lovech-zatvaryat-kuhnite-na-detskite-gradini 
36

 За този случай може да се прочете тук: http://news.bnt.bg/bg/a/597147-za-i-protiv-promyana-v-oblika-na-
pokritiya-most-v-lovech  
37

 За тези събития, а и за самата организация може да се прочете тук: 
https://otechestvo.bg/2018/02/17/todor-ivanov-lovtchantsi-sabrahme-se-da-se-borim-zaedno-sreshtu-
posredstvenostta-i-apatiyata/  
38

 За което несъмнено има своите култоррологични и политологичени основание за анализ, който обаче 
не е обект на този документ.   

„Дебатите по „моста“ бяха 

наистина горещи. Тогава целия 

град се вдигна и всички имаха 

мнение...“  

Мъж, 52г., гр. Ловеч 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1347856
https://www.bgonair.bg/bulgaria/2016-06-01/v-lovech-zatvaryat-kuhnite-na-detskite-gradini
http://news.bnt.bg/bg/a/597147-za-i-protiv-promyana-v-oblika-na-pokritiya-most-v-lovech
http://news.bnt.bg/bg/a/597147-za-i-protiv-promyana-v-oblika-na-pokritiya-most-v-lovech
https://otechestvo.bg/2018/02/17/todor-ivanov-lovtchantsi-sabrahme-se-da-se-borim-zaedno-sreshtu-posredstvenostta-i-apatiyata/
https://otechestvo.bg/2018/02/17/todor-ivanov-lovtchantsi-sabrahme-se-da-se-borim-zaedno-sreshtu-posredstvenostta-i-apatiyata/
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пример за автономна активизация на гражданска енергия, която няма 

реакционни корени и основания (в смисъл 

на това, че не е предизвикана от конкретно 

събитие, което да изведе хората на улицата).  

Встрани от конкретните примери за 

активизация, участниците в диксуиите споделят масовия тренд активността да се 

случва преди всичко онлайн. Само по себе си това не е новина и не носи богат 

аналитичен потенциал. Интересното обаче е, че самите участници в дискусиите 

демонстрират авторефлексивнно отношение и ясно осъзнаване на степента на 

„апатия“ сред своите съграждани. Споделянето преминава през линията на „само 

това правим, само това явно можем да направим“. Често се цитира фейсбук 

групата „Забелязано в Ловеч“39, като средище на споделени новини, проблеми, 

потенциално пространство за търсене на решения. Всъщност групата е терен за 

споделяне на всякакъв вид житейски и ежедневни случки и неволи – от снимки на 

загубени ключове и документи, до обява за продажба на домашни любимци. С 

други думи, дори не можем да говорим за целенасочено усилие за гражданска 

мобилизация.  

 

Селата и читалищната дейност, случаят в с. Йоглав 

В рамките на област Ловеч има регистрирани 111 читалища40. По-

голямата част от тях се намират в селата из различни точки на областта. В обшия 

случай читалищата са единствената форма на общносттна активност, социален 

център и възможност за развиване и поддържане на междуличностни отношения. 

Това важи с пълна сила за област Ловеч, която е една от най-бързо застаряващите 

и в същото време с един от високите трендове за емиграция извън областта. 

Читалищните форми на дейност са от изключително голямо значение за 

поддържане на живия дух на селищата.  

Най-много читалища има на територията на община Ловеч – 36, а най-

малко в общините Летница и Априлци – по пет. 

 
                                                           
39

 Фейсбук групата е налична тук: https://www.facebook.com/groups/1490627034333073/  
40

 По данни на Национален съвет по читалищно дело: 
https://chitalishta.com/?act=regions&do=list&special=1&region_id=11&city_id=&bulstat=&reg_num=&name=  

„Само „Ловчанци“ през последните 

години успяха да събудят града с 

тяхното шествие..“.  

Жена, 43г., гр. Ловеч 

https://www.facebook.com/groups/1490627034333073/
https://chitalishta.com/?act=regions&do=list&special=1&region_id=11&city_id=&bulstat=&reg_num=&name=
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Една от груповите дискусии бешее организарана в с. Йоглав (с население 

около 300 души по официални данни), в местното читалище „Пробуда - 1926г.“41, 

където екипът по проекта имаше възможност да се срещне и с жители на селото, 

които същеврменно имаха дейна роля в читалищната дейност и активностите, 

организирани от секретаря на читалището.  Читалището разполага с богата 

библиотека, собствен музей, както и с поредица от отличия и грамоти за участие 

във фолклорни фестивали и надпявания през последните години.  

За разлика от повечето срещи и дискусии, в които преобладаваше 

песимизъм или скептично отношение към случващото се на местно ниво, то 

хората от село Йоглав демонстрираха завидно позитивно отношение и висок дух. 

Без резерви, може да се каже, че фокус-груповата дискусия в с. Йоглав беше най-

позитивната и най-оптимистичната от всички проведени, въпреки че средната 

възраст на участниците беше около 70 години.  

 

 

                                                           
41

 Данни за самото читалище тук: 
https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=97&reg_num=114  

https://chitalishta.com/index.php?act=community&do=detail&id=97&reg_num=114
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По време на разговора 

стана ясно, че членовете на 

читалището и на певческия 

състав, фолклорна група 

„Югла“ са успело да изградят 

трайни отношения както 

поможеду си, така и с други 

сродни читалищни и певчески 

групи из страната. Нивото на 

въвлеченост на хората, които 

участваха в дискусията, беше 

много високо. Стана ясно, че на 

доброволен принцип 

секретарят на читалището 

самостоятелно подготвя и 

печата книги, отразяващи 

традициите на селото 

(включително поредица, 

посветена на стар обичай, 

наречен „Камилата“), 

включително книжки за 

оцветяване за деца, като 

по този начин успява да 

приобщи и най-малките 

жители и/или гости на 

селото. Дейността на читалището е изпълнена с кръжоци по рисуване, апликация, 

народни песни и др. Читалището поддържа скромен, но добре уреден музей, в 

който може да се види дори умален макет на самото село. Поредицата на 

собствено издадени книги е значима за мащабите на село като Йоглав.  
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Това подробно описание е необходимо, защото от планирана фокус 

групова дискусия, посещението на екипа се превърна във включено наблюдение, 

което продължи близо два часа.  

Читалището е пример за това как може да поддържа висока ангажираност 

на поне част от местното население, и то със много скромен бюджет, разчитайки 

преди всичко на микро грантове, собствени средства и спорадични дарения. Факт 

е, че опитът на читалището не е съизмерим с други форми на гражданско участие, 

и до голяма степен той е встрани от класическите дефиниции в първата част на 

този документ, тъй като не съчетава в себе си претенцията за участие в процеса 

на вземане на решение, касаещо политическото бъдеще на селото. В същото време 

обаче следва да се отбележи, че включеността на общностните членове е толкова 

висока, че често се говори за самоорганизация и проактивно отношение дори и 

към политически и управленски проблеми на селото.  

Според секретаря на читалището Еленка Щерева самите участници и 

членове на певческите групи са силно мотивирани и изцяло въвлечени в 

дейността си, а ако тя има финансови средства за тонер на принтера и добър 

компютър, няма да спира да подготвя книги и брошури.  

Вкратце, опитът от с. Йоглав показва, че въпреки липсата на системно 

финансиране и въпреки застаряването на населението и масовата емиграция, е 

възможно поддържане на общностно ниво на висока степен на активност и 

включеност на хората.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                         
 

 
 49 

 

V. Ефект и промени 

Общата оценка на участвалите в дискусиите и интервютата е, че ефект от 

гражданското участие в процеса на вземане на решение има. Друг е въпросът как 

се измерва той. Докато значителна част от възрастното население вижда 

оптимизъм единствено в епизодичните рекативни действия, които често имат 

протестен характер, то младите хора отчитат принципните ползи както за тях 

самите, така и за развитието на населеното място.  

Погледнато отстрани обаче, описаните по-горе примери на активизиране 

на общността около конкретни казуси всъщност показва, че този подход води до 

успех в повечето случаи. Друг е въпросът, че той има реактивен, а не проактивен 

характер. В този смисъл ефектът и промяната могат да бъдат описани по-скоро 

като стихийни, спорадични и със сигурност несистемни от гледна точка на 

желаното въздействие.  

Нещо повече, анализът на значителна част от регистрираните 

неправителствени организации в рамките на областта всъщност говори за това, 

че те са по-скоро пасивни, със замразена дейност или фиктивно присъствие. Дори 

и местни жители, работили в гражданския сектор, се затрудняват да изброят 

повече от десетина реално действащи организации (отвъд читалищата и 

спортните клубове),  та едва ли може да се очакват системни промени, ако и 

самата местна общност не е наясно с потенциала на наличната гражданска 

енергия и възможностите за системна мобилизация. 

 Встрани от това наблюдаваме относително положително отношение от 

страна на местната власт и готовност за сътрудничество. Не е за пренебрегване 

фактът, че през последните години в рамките на областта са реализирани 

поредица проекти, в които си партнират местни сдружения и институции на 

местната или регионална власт42.   

                                                           
42

 Включително проекти, със ходен фокус:   
- Младите – предприемачество и гражданско участие (2013) 
- Партньорство в управлението и повишаване взаимодействието между общинска администрация 

ловеч, гражданското общество и бизнеса (2019 -2021) 
- Проекти за насърчаване на достъпа до ранно образование в община Луковит и др.   
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VI.  Анализ на заинтересованите 

страни  

Анализът на заинтересованите страни е аналитичен инструмент, който 

разполага в координатна система всички актоьри, които имат отношение по 

даден въпрос (в случая това е темата за гражданската активност). Основна 

предпоставка за извършването на анализ на заинтересованите страни е, че 

различните групи имат различни интереси и капацитет за влияние, които трябва 

да бъдат ясно определени и отчетени при процеса на идентифициране на 

проблемите, целеполагането и избора на стратегия. В този смисъл 

„заинтересована страна“ е всяко лице или група/организация, които могат да 

допринесат с ресурси или да бъдат засегнати от дадено действие или бездействие 

в определен контекст. За целите на настоящия анализ, определяме, че контекстът 

е област Ловеч. За да се определят кои са заинтересованите страни в област Ловеч 

по темата за гражданското участие, следва да се отговори на следните въпроси:  

   Кои са потенциалните облагодетелствани страни?  

   Кой може да претърпи неблагоприятно въздействие?  

   Кой може да повлияе негативно, така че осъществяването на 

планираните действия да се проточи или възпрепятства?  

   Кой има капацитет и възможности да подкрепи планираните 

дейности? 

Оттук анализът на заинтересованите страни преминава през 

идентифициране на всички потенциални агенти, за които може да се припознаят 

като отговори на горните въпроси. В следващите две страници може да се видим 

и модела на анализ43.  

                                                           
43

 Тъй като за някои от общините в ловешка област картината е непълна, то категориите анализа са 
обощени, изхождайки, че сродни организации (например общините, или пък НПО и СГО) имат сходни 
интереси и влияние като цяло. Ето защо анализът на заинтересованите страни в този случай не разлага 
всеки един конкретен актоьр в отделно поле и категория. 
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Изчерпателният характер  на анализа изисква  вглеждане във всеки един от 

изброените агенти и обработване на вече наличната информация от предходните 

активности на настоящия проект. Ето защо с оглед на вече обобщените резултати 

може да се направи следния анализ: 
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Име Длъжност/ роля Влияние Залог/интерес Позиция 

Областна администрация  Областна 
администрация  

Висок  Среден  Областната администрация е наясно, че 
държи частично инструменти за 
стимулиране на гражданското участие (през 
иницииране и стимулиране на областните 
съвети). Доколкото представителите на 
администрацията демонстрират привидно 
положително отношение може да се 
допусне, че те могат да ползват влиянието 
си в такава посока. Това обаче би ги 
натоварило с допълнително отговорности.  

Осем общини  Общински 
администрации 

Високо Среден  Общинската администрация има много 
голямо влияние особено що се отнася до 
прякото участие и обществения контрол. 
Включително през регламентите в 
ПОДОС.Въпреки декларираното позитивно 
отношение и нагласа за повишаване на 
гражданската активност, по естествен път 
може да се очакват съпротиви.   

Екомисия 21 век 
Сдружение Знание 
Граждански инициативи 
Закрила 
Сдружение "Заедно за Къкрина" 
Сдружение „Зона Ловеч“ 
Сдружение „Ловеч Днес“ 
Сдружение Деветашко плато 
Сдружение Етника 
Туристическо дружество 
"Стратеш" 
и др.  

Сдружения и 
неправителствени 
организации 

Средно  Висок Структурите на гражданското общество 
имат много голям интерес от повишаване на 
гражданското участие. Това би повишило 
тяхното влияние и популярност. 
Проблематично обаче е дефинирането и 
прецизирането кои от местните сдружения 
работят ефективно за да може да заявяват 
солидна позиция за търсене на инструменти 
за по-високо участие. С оглед на не толкова 
силното влияние, е ключово важно да се 
търсят възможности за партньорства и 
коалиции.  

Браншови организации 
Макропредприятия  
МСП 
Микро 

Представители на 
бизнеса 

Средно  Ниско  Бизнесът не артикулира толкова пряк 
интерес от повишаването на гражданската 
активност, но същевременно той носи 
влияние. От друга страна по-висока 
активност може да му носи и повече 
възможности за преговори с местната власт 
и потенциални ползи  
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Около 20 Спортни клуба и 
сдружения  

Спортни сдружения и 
клубове 

Средно  Средно  Средно голям интерес и средно голямо 
влияние. По-високата активност би довела 
до повече членове на спортните клубове. 
Те са потенциален съюзник.  

110 читалища на територията на 
област Ловеч 

Читалища  Ниско  Високо  Аналогично със спортните клубове, но 
разликата е в по-ниското влияние, 
доколкото не са толкова популярни в някои 
села. Също така имат много ограничен 
ресурс. Потенциален съюзник и партньор, 
защото имат пряк интерес от по-високо 
гражданско участие  

Ловеч Медия 
Медия Зетра  
Ловеч днес 
Народен Глас 
Ловеч прес 
Др.  

Местни медии Високо  Средно/високо Медиите са важен актьор на това поле, 
доколкото отразяват информация и 
формират обществено мнение. Могат да 
повишат интереса си към процеса на 
гражданско участие, което би гарантирало 
и повече информационни потоци и новини.  

Неорганизирани граждани  Граждани  Ниско  Нисък  Гражданите в тази ситуация са хетерогенна 
група с разнопорядкови интереси. На този 
етап не се припознава ядро (отвъд НПО 
средите), които да демонстрират заявено 
влияние или интерес (с изключение на 
Ловчанци, но те имат представител в 
Общинския съвет). Ако бъдат стимулирани 
чрез разяснителна кампания, могат да 
бъдат потенциален съюзник  

Млади хора Млади хора  Ниско  Високо  Младите хора са много ключов агент. Те 
имат много висок, макар и понякога 
неприпознат, интерес, но без организация 
нямат сериозно влияние. Много важно е да 
се търсят канали за привличане на повече 
млади хора.  
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VII. Препоръки  

Като интегрална част от проекта  "НПО - партньор и гарант за открито и 

отговорно управление в област Ловеч", анализът по Дейността предполага и 

извличането на някои основни препоръки, които да послужат за следващите 

дейности по проекта. Препоръките са единствено на базата на направения анализ 

и на неформални разговори с респонденти от процеса на набиране на първична 

информация. Препоръките имат само пожелателе характер, като по никакъв 

начин не задължават Възложителя в някоя от следващите дейности по този 

проект.  

 Необходмо е да се работи в посока на разширяване достъпа на 

гражданите до пълноценно участие в работата и сесиите на 

общинските съвети. Това би стимулирало повече граждани да следят 

и да допринасят за дейността на местните парламенти. Към 

настоящия момент са налични ограничения, които се разчитат като 

спънки и препятствия пред едно такова пълноценно участие.  

 Следва да се обърне по-сериозен акцент върху младите хора и 

възможностите за въвличане в дейности (включително 

доброволчество), свързани с изграждане на гражданска култура и 

отноешение към влияние върху средата. Това важи с пълна сила за по-

малките общини от областта, където възможностите за извънкласни 

дейности и работа с СГО е силно ограничена. В същото време в 

облатния център такъв дефицит не се забелязва в такава степен, но 

все пак и в град Ловеч може да се работи за по-интензивно въвличане 

и механизми за задържане на младите хора.  

 Да се улесни достъпът на гражданите до сайтовете на общините за 

изказване на мнения, предложения във връзка с осъществяване, 

мониторинг н политики и законодателство на местно ниво. 
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 Следва да се преосмисли начинаът и ефективността на областните и 

консултативни съвети, за които дори и представителите на 

админситрацията признават, че в някои случаи не са работещи. 

Необходимо е да се промисли какво може да се направи, за да се 

намали тяхната фиктивност (служебно съществуване) за сметка на 

ефективност и полезно действие.  

 Работата на читалищата и вече съществуващата материална база 

могат да се ползват за стимулиране и създаване на допълнителни 

връзки между гражданите. В общия случай читалищата не разполагат 

със съществени финансови средства, но са единственото културно-

общностно средище в по-малките градове и селата. Нужно е 

изграждане на партньорства и обмисляне на бъдещи действия, които 

биха стимулирали гражданска активност, отвъд художествената 

самодейност.  

 Може да се работи за създаване на по-устойчиви и успешни 

партньорства между неправителствените организации, местната 

власт и читалищата от по-малките населени места (малки градове и 

села) в рамките на областта, с цел стимулиране на повече граждани да 

се включат в активности и по този начин да се изгради трайно 

отношение за възможно участие и активизиране.  

  Съществуващите структури на гражданското общество могат да 

работят за по-голяма степен на видимост на тяхната дейност, с оглед 

на скептичното отношение (дори и в областния център) към смисъла 

и полезността от активно участие в живота на местната общност. По-

голямата видимост на резултатите би допринесла за трансформация 

на сега съществуващото отношение.  

 Може да се градят партньорства с местния бизнес, браншови 

организации и съюзи за повишаване и стимулиране на участието на 

граждани/заети, което отново да работи за промяна на отношението и 

съществуващите нагласи.  
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 Към настоящия момент са видими много големи диспропорции 

(социални, икономически, политически, културни) между по-големите 

и по-малките общини в рамките на област Ловеч. В дългосрочен план 

е силно необходимо да се обмислят устойчиви партньорства между 

местна власт – СГО – читалища – неформални групи, които да 

допринасят за скъсяване на тази дистанция.  
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IX. Нормативни документи:  

Областни планове за младежта  http://www.lovech.government.bg/s
ubsection-164-
oblasten_plan_za_mlad.html 

Областен план 2014 http://www.lovech.government.bg/
assets/Dokladi/dokumenti/plan2014
.pdf  

Наръчник за гражданско участие в местното 
самоуправление - II 

http://www.flgr.bg/bg/cms/o/353/o
/547 

Програма за управление на община Ловеч 
през мандата 2015-2019 г. 

https://www.lovech.bg/bg/strategii/
programa-za-upravlenie-na-
obshtina-lovech-prez-mandata-
2015-2019-g 

Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град ловеч 

https://www.lovech.bg/bg/strategii/
integriran-plan-za-gradsko-
vazstanovyavane-i-razvitie-na-grad-
lovech 

Общински план за развитие на община 
Ловеч за периода 2014 - 2020 г. 

https://www.lovech.bg/bg/strategii/
obshtinski-plan-za-razvitie-na-
obshtina-lovech-za-perioda-2014-
2020-g 

Актуализиран документ за изпълнение на 
общинския план за развитие (опр) на 
община ловеч за периода 2018-2020 г. 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/aktualiziran-dokument-za-
izpalnenie-na-opr-na-obshtina-
lovech-za-2018-2020-g.pdf 

План за изпълнение на пмд (2014-2020 г.) В 
община Ловеч през 2015 г. 

https://www.lovech.bg/bg/planove/
plan-za-izpalnenie-na-pmd-2014-
2020-v-obshtina-lovech-prez-2015-g 

Програма за развитие на читалищните 
дейности в oбщина Ловеч през 2019 г. 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/programa-za-razvitie-na-
chitalishtni-deynosti-2019-g-
proekt.pdf 

Програма за младежки дейности за периода 
2014-2020 г. 

https://www.lovech.bg/bg/programi
/programa-za-mladezhki-deynosti-
za-perioda-2014-2020-g 

Отчет за изпълнение на програма за 
управление на община ловеч за третата 
година от мандат 2015-2019 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/upravlenska-programa-2015-
2019-za-tretata-godina-ot-
mandata.pdf 

Вътрешни правила за организация на 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/vatreshni-pravila-za-organizatsiya-
na-administrativnoto-obsluzhvane-v-
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административното обслужване в община 
ловеч 

obshtina-lovech.pdf 

Устройствен правилник на общинска 
администрация ловеч (в сила от 20.06.2018 
г.) 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/ustroystven-pravilnik-na-
obshtinska-administratsiya-
lovech.pdf 

Цели на администрацията на община ловеч 
за 2017 г. 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/tseli-administratsiya-2017.pdf 

Общински проектен фонд 

https://www.lovech.bg/uploads/pos
ts/pravilnik-opf.pdf 

Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет-Ловеч, неговите 
комисии и взаимодействието с общинската 
администрация за мандат 2015-2019 година 
/п 

http://os.lovech.bg/bg/pravilnitsi 

Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Троян, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската 
администрация 

https://obs.troyan.bg/normativna-
baza/category/5-pravilnici-programi-
drugi-aktove 

Младежки политики Троян https://www.troyan.bg/mladezhki-
politiki.html 

Общински план за развитие на Община Троян 
2014-2020 г 

https://www.troyan.bg/dokumentat
ziya-kategorii/viewdownload/173-
obshtinski-plan-za-razvitie-na-
obshtina-troyan-2014-2020-g/699-
obshtinski-plan-za-razvitie-na-
obshtina-troyan-2014-2020-g.html 

Програма за управление в община Троян за мандат 
2015 – 2019 г.  

https://www.troyan.bg/dokumentat
ziya-kategorii/viewdownload/13-
programa-za-upravlenie-v-obshtina-
troyan/1214--programa-za-
upravlenie-v-obshtina-troyan-za-
mandat-2015--2019-g-.html 

Общинска програма за младежта 2017 - 
2020 г. Община Тетевен 

https://www.teteven.bg/images/doc
uments/mladejki/%D0%9E%D0%B1
%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_
%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4
%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_
2017-2020_%D0%B3.pdf  

Правилник за работа на ОКСВМ  https://www.teteven.bg/images/doc
uments/mladejki/%D0%9F%D1%80%
D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D

https://www.lovech.bg/uploads/posts/ustroystven-pravilnik-na-obshtinska-administratsiya-lovech.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/ustroystven-pravilnik-na-obshtinska-administratsiya-lovech.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/ustroystven-pravilnik-na-obshtinska-administratsiya-lovech.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/ustroystven-pravilnik-na-obshtinska-administratsiya-lovech.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/tseli-administratsiya-2017.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/tseli-administratsiya-2017.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/pravilnik-opf.pdf
https://www.lovech.bg/uploads/posts/pravilnik-opf.pdf
http://os.lovech.bg/bg/pravilnitsi
https://obs.troyan.bg/normativna-baza/category/5-pravilnici-programi-drugi-aktove
https://obs.troyan.bg/normativna-baza/category/5-pravilnici-programi-drugi-aktove
https://obs.troyan.bg/normativna-baza/category/5-pravilnici-programi-drugi-aktove
https://www.troyan.bg/mladezhki-politiki.html
https://www.troyan.bg/mladezhki-politiki.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/173-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g/699-obshtinski-plan-za-razvitie-na-obshtina-troyan-2014-2020-g.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.troyan.bg/dokumentatziya-kategorii/viewdownload/13-programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan/1214--programa-za-upravlenie-v-obshtina-troyan-za-mandat-2015--2019-g-.html
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0_2017-2020_%D0%B3.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%9C.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%9C.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/mladejki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D0%92%D0%9C.pdf
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0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D
0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D
0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D
0%B0_%D0%9E%D0%9A%D0%A1%D
0%92%D0%9C.pdf 

Годишен план за младежта на община 
Тетевен за 2019 г 

https://www.teteven.bg/index.php/
2017-03-07-06-43-22 

Общинска програма за занимания по 
интереси в община Тетевен 

https://www.teteven.bg/images/doc
uments/evro19/OPZIOT.pdf 

Общински план  за развитие на община 
Тетевен за периода 2014 - 2020 година 

https://www.teteven.bg/images/sto
ries/documents/strategii/OPR_2014-
2020.pdf 

Правилник за работа на Общински съвет - 
Тетевен  

https://www.teteven.bg/images/sto
ries/documents/ObS/SKMBT_C224e
18082814140.pdf  

Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет  

https://www.lukovit.bg/bg/pravilnits
i/1-pravilnik-na-obs 

Програма за развитие на читалищната 
дейност В община луковит през 2019 г. 

 

https://www.lukovit.bg/bg/programi
/programa-za-razvitie-na-
chitalishtnata-deynost-v-obshtina-
lukovit-prez-2019-g 

Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет-Угърчин, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация Мандат 2015 -2019 година 
(приет с Решение №4 от26.01.2016 г., 
изменен и допълнен с решение №445 по 
Протокол №32 от 27.02.2018 г.) 

http://ugarchin.bg/assets/65/PODOS
.pdf 

Общински план за младежта за 2018 год. 
(приет с решение №459/27.02.2018 г. На ос-
угърчин) 

http://ugarchin.bg/assets/razvitie/O
PM_2018.pdf 

Програма за управление на Община 
Угърчин за мандат 2015-2019 г. (приета с 
Решение №84 от 29.03.2016 г. На ОС-
Угърчин) 

http://ugarchin.bg/assets/rabotna/P
rograma%20za%20Upravlenie.pdf 

Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет - Ябланица, неговите 
комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация 2015-2019 г. 

 

Правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската 
администрация при община априлци 2015г. 
– 2019г. 

http://obshtina-
apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet
/pravilnik_na_deinostta/PODOS0420
18.pdf 

https://www.teteven.bg/index.php/2017-03-07-06-43-22
https://www.teteven.bg/index.php/2017-03-07-06-43-22
https://www.teteven.bg/images/documents/evro19/OPZIOT.pdf
https://www.teteven.bg/images/documents/evro19/OPZIOT.pdf
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/strategii/OPR_2014-2020.pdf
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/strategii/OPR_2014-2020.pdf
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/strategii/OPR_2014-2020.pdf
https://www.teteven.bg/index.php/2017-04-12-11-20-20/3242-2017-04-12-11-26-09
https://www.teteven.bg/index.php/2017-04-12-11-20-20/3242-2017-04-12-11-26-09
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/ObS/SKMBT_C224e18082814140.pdf
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/ObS/SKMBT_C224e18082814140.pdf
https://www.teteven.bg/images/stories/documents/ObS/SKMBT_C224e18082814140.pdf
https://www.lukovit.bg/bg/pravilnitsi/1-pravilnik-na-obs
https://www.lukovit.bg/bg/pravilnitsi/1-pravilnik-na-obs
https://www.lukovit.bg/bg/programi/programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deynost-v-obshtina-lukovit-prez-2019-g
https://www.lukovit.bg/bg/programi/programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deynost-v-obshtina-lukovit-prez-2019-g
https://www.lukovit.bg/bg/programi/programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deynost-v-obshtina-lukovit-prez-2019-g
https://www.lukovit.bg/bg/programi/programa-za-razvitie-na-chitalishtnata-deynost-v-obshtina-lukovit-prez-2019-g
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/inc/service/service.download.file.php?fid=1178
http://ugarchin.bg/assets/65/PODOS.pdf
http://ugarchin.bg/assets/65/PODOS.pdf
http://ugarchin.bg/assets/razvitie/OPM_2018.pdf
http://ugarchin.bg/assets/razvitie/OPM_2018.pdf
http://ugarchin.bg/assets/rabotna/Programa%20za%20Upravlenie.pdf
http://ugarchin.bg/assets/rabotna/Programa%20za%20Upravlenie.pdf
http://new.yablanitsa.org/upload/_documents/Pravilnik_obs.rtf
http://new.yablanitsa.org/upload/_documents/Pravilnik_obs.rtf
http://new.yablanitsa.org/upload/_documents/Pravilnik_obs.rtf
http://new.yablanitsa.org/upload/_documents/Pravilnik_obs.rtf
http://obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/pravilnik_na_deinostta/PODOS042018.pdf
http://obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/pravilnik_na_deinostta/PODOS042018.pdf
http://obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/pravilnik_na_deinostta/PODOS042018.pdf
http://obshtina-apriltsi.com/assets/Obshtinski_syvet/pravilnik_na_deinostta/PODOS042018.pdf
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Правилник за организацията и дейността 
на Общински съвет - Летница, неговите 
комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, мандат 2015-
2019 г. Приет с Решение №03/27.11.2015 г. 
 

http://www.letnitsa.bg/page.php?c=
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letnitsa.bg/upload/docs/2018-02/1_PRABILNIK_NA_OB__INSKI_S__BET__MANDAT_2015_2019_G.__1___1_.doc
http://www.letnitsa.bg/upload/docs/2018-02/1_PRABILNIK_NA_OB__INSKI_S__BET__MANDAT_2015_2019_G.__1___1_.doc
http://www.letnitsa.bg/upload/docs/2018-02/1_PRABILNIK_NA_OB__INSKI_S__BET__MANDAT_2015_2019_G.__1___1_.doc
http://www.letnitsa.bg/upload/docs/2018-02/1_PRABILNIK_NA_OB__INSKI_S__BET__MANDAT_2015_2019_G.__1___1_.doc
http://www.letnitsa.bg/upload/docs/2018-02/1_PRABILNIK_NA_OB__INSKI_S__BET__MANDAT_2015_2019_G.__1___1_.doc
http://www.letnitsa.bg/page.php?c=43
http://www.letnitsa.bg/page.php?c=43
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Препоръки към администрацията за подобряване на обхвата и формите на 

консултативния процес с гражданите и бизнеса, насочено към разширяване на 

гражданското участие  на местно ниво. 

1. Консултативният процес, за да е ефективен, трябва да включва 3 сфери на 

въздействие: 

 Участие на гражданите при формулиране на политики; 

 Изпълнение на политики; 

 Мониторинг на политики на Областна и общински администрации. 

2. Да търси партньорството,  основаващо се  на информираност,  

консултиране и участие 

3. Информираност на гражданите. Препоръчителни форми на информиране 

 информационни срещи с граждани, 

 граждански панели,  

 информационни бюлетини,  

 интернет страници, 

 материали в медиите  

 позиция по конкретен въпрос. 

4. Да прилага основните принципи, залегнали в Бялата книга за европейско 

управление - основните принципи на доброто управление: 

 откритост, 

  участие, 

 отчетност, 

  ефективност,  

  последователност.  

 наличие на структуриран канал за обратна връзка,  

5. Позовавайки се на 7-ми  протокол към Договора от Амстердам, през 2002 

г. Европейската комисия изработва и препоръчва да се прилагат  „Общи принципи 
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и минимални стандарти за консултация със заинтересовани страни“ Участие – 

провеждане на възможно най-широки консултации по основните теми. 

Откритост и отчетност – консултативният процес трябва да е прозрачен и да 

е ясно какво се консултира, кой и защо участва.  

Ефективност – консултативният процес започва в най-ранните фази на 

подготовка на дадено предложение, за да се увеличи максимално ефекта от 

консултациите. 

Последователност – създадени механизми за обратна връзка по подадените 

мнения, както и за оценка на проведените консултации. 

Да се спазват Минимални стандарти при консултативния процес 

 Ясно съдържание на консултативния процес  

Представя се резюме на обхвата и целите на консултацията, както и се зададат 

конкретните въпроси, които чакат отговор. 

Б. Определяне на целевите групи  

Ясно да се определят целевите групи и да се потърсят начини да се разбере 

тяхното мнение по предлаганата политика. 

В. Публикуване  

За да се осигури получаване на информация за различните консултативни 

процеси,  се използва единен електронен портал.  

Времеви рамки за участие  

 предвижда въвеждане на срок за събиране на становища 

 при писмени консултации и поне 20 дена за предизвестие при свикване 

на работни групи. 

Д. Потвърждение за получаване и обратна връзка  

Задължението за предоставяне на потвърждение по електронна поща или 

посредством качване на мнението на интернет сайта на общината за консултации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Препоръки за подобряване на регулацията, процедурите и правилата, 

които се определят с решения на областния управител и кметовете за 

обхвата и функционирането на обществените съвети и други 

консултативни структури. 

1. Препоръчителни групи, адресирани като носители на гражданска активност  

 широко гражданско участие във формулирането и мониторинга на общинските 

политики;  

  гражданската активност на младите хора и мобилизиране на младежкото 

гражданско участие в младежките политики на общината и по други теми;  

  подобряване на диалога и участието на бизнес средите;  

  други специфични групи от заинтересоване страни. 

2. При формиране на политики –да се постигне тенденция на   повишаване степента  на 

включване на гражданите във всяка община в процеса на обсъждане, съгласуване на 

планове и програми;  

 Да се въведат нови  и ефективни практики на пряко включване на гражданите в 

процесите на формиране на политики, а не само чрез представители на НПО 

сектора; 

 отчетност в институциите пред гражданите; 

3. Да се учредят в общините действащи и активни Обществени съвети от активни 

граждани, представители на различни браншове, синдикати и заинтересовани 

страни. Те да приемат свой годишен план според текущите проекти и дейности на 

общината, залегнали в годишните планове и програми и Закона за бюджета за 

текущата година. 

4. Да прилагат в своята работа с гражданите основните принципи на доброто 

управление – откритост, участие, отчетност, ефективност и последователност. 

5. Да се прилага принципът е с „по-голямо включване идва и по-голяма отговорност“, 

който означава, че тези, които искат прозрачност, трябва също да са прозрачни.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Препоръки за необходимостта и ползите за администрацията от 

инструментите/резултатите от гражданския мониторинг върху местните 

политики за подобряване на изпълнението на тези политики и мерки пакет 

с препоръки към НПО и бизнеса 

 

1 препоръка НПО в областта да работят системно в посока на подобряване и 

стимулиране на процесите по активизиране на гражданското участие. Много често то е 

реактивно, отколкото проактивно, което не е добър показател на въздействие от страна 

на НПО сектора. 

2 препоръка НПО в областта да търсят инструменти за повишаване на 

гражданското участие в общините не само по време на осъществяване дейности по 

проект с европейско  и национално финансиране, а това да е един системен и 

непрекъснат процес. 

3 препоръка Тъй като голяма част от сдруженията с нестопанска цел в областта 

работят неефективно, препоръчително е да търсят възможности за създаване на 

коалиции и партньорства. 

4 препоръка  Бизнесът не проявява особено голям интерес към повишаване на 

гражданската активност, но в същото време той оказва косвено влияние на процесите, 

затова по-високата степен на гражданско участие би му осигурило по-добри 

възможности за преговори с местната администрация и потенциални ползи в бъдеще. 

5. Препоръчително е по-активното участие в работата на съществуващите 

обществени съвети и консултативни съвети към общините, което безспорно би носило 

ползи за всички страни – граждани, местна власт, бизнес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Препоръки към подходите за активизиране на  

гражданското участие в областта 

 

1.  Препоръка. Необходимо е да се положат усилия и създадат предпоставки за 

разширяване достъпа на гражданите до пълноценно участие в работата и сесиите 

на общинските съвети. Това би стимулирало повече граждани да следят и да 

допринасят за дейността на местните парламенти. Към настоящия момент 

съществуват ограничения, които се разчитат от гражданите като спънки и 

препятствия пред едно такова пълноценно участие.  

2. Препоръка. Да се облекчат процедурите по ПОДОС при заявено желание за 

изказване на мнения или градивни предложения без предварително писмено 

заявено такова желание. 

3. Препоръка Осигуряване на по- голяма информираност на гражданите за 

дейността и решенията на  общинската власт; 

4. Отчитане на кмета и Председателя на Общински съвет пред гражданите няколко 

пъти годишно. 

     5.    Отчитане на Областен управител пред гражданите веднъж годишно. 

      6.   Публикуване на годишните отчети на общините на интернет сайтовете им. 

      7.   Използване на материалната база на  читалищата и библиотеките за стимулиране 

и създаване на допълнителни връзки между гражданите. 

8.   По-активна работа на общинските ръководства в малките населени места с НПО 

и подкрепа в областта на младежките политики, спорта, туризма, работа с 

малцинствени групи. 

9.    Мобилизиране на ресурси за запазване на младите хора в града/общината/; 

      Създаване  на база данни на завършилите средно образование и проследяване на 

етап дипломиране след завършено висше образование, и поемане на отговорност 

за  осигуряване на работа на младите хора в родните места. 

 


