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Обща оценка на гражданското участие в община Троян: 3.49 
Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
4.86 

 

Нормативната база е много добре уредена. 
 
 Гл. 9 от Правилника за дейността на общинския 
съвет „Контрол върху дейността” включва всички 
необходими реквизити, които определят добрата 
законодателна среда. 
 

  

1.2. Институционална 
среда 

3.83 
 

Съществуват консултативни съвети към кмета на 
Общината, както и кметски съвети в кметсвата. 
Има и действащи квартални съвети. 
 
Няма ясен механизъм за подбор на членовете на 
кметските съвети. 
 
Когато инициатор на обществен съвет е 
гражданското общество се получава устойчив 
продукт. Ако съветът е иницииран от институция – 
той е успешен само ако институцията е силно 
ангажирана с него.  
 
Има известен брой граждански сдружения на 
територията на Троян, но по принцип 
организираното гражданство не е характеристика 
на общината.  
 
Медиите са настроени положително към 
гражданските инициативи и организации – 
подават навременна информация.  
 

Не е активен съветът за „Образование и култура” – 
има формален характер и пренася „площадната 
култура в залата”. 
 
 „Някои съвети се разпадат без дори членовете да 
разберат”.  
 
 Положителна тенденция е, че някои съвети са 
работещи, устойчиви и дори се превръщат в НПО 
(например съветът към „Младежки дейности”.  

Да се формулира коя е проактивната страна 
при формирането на обществените съвети – 
дали гражданите или кмета. 
 
Да се въведе механизъм за обратна връзка – 
какво се случва на заседанията на 
обществените съвети.  
 
Да се създаде механизъм за подбор 
(включително критерии) за избор на членовете 
на кметските съвети. 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 

3.24 

По-скоро няма инициативи от страна на 
гражданското общество – гражданите очакват 
институциите да „подадат ръка”.  
 

„Гражданите по-скоро мрънкат; искат нещо, 
институцията казва ок и веднага гражданите се 
отдръпват” 
 

Фондът за финансиране на граждански 
инициативи е механизъм, чрез който може да 
се влияе върху политиките на общината, но 
трябва да има по-ранна и по-широка 
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В общината има добре функциониращ фонд за 
финансиране на граждански инициативи и 
троянските организации кандидатват активно.  

„Троянецът трябва да го жикаш” 
 
„Сдружението на младите майки” е много 
активна организация. Имат много идеи, знаят как 
да ги комуникират и обикновено получават 
положителен отговор.  

разпространена информация за гражданите.  
 
Необходимо е да има промяна на критериите 
за избор на проекти, финансирани от фонда. 
„Не могат кметствата в общината да се 
състезават с НПО”. Възможно е да се обособят 
подфондове.  
Да се финансират проекти на неформални 
граждански групи. 

2.2. Активни граждани 
3.20 

 

По принци гражданите не са много активни, но 
има активни млади доброволци.  
 
Много дейни са училищните настоятелства и 
читалищата. 
 
Гражданите и организациите по-скоро работят „на 
парче” – общинските политики не се повлияват от 
дейностите им.  
 
 

Три ученички от езиковата гимназия са 
инициирали към църквата социална трапезария. В 
инициативата активно се е включило църковното 
настоятелство  както и други граждани на Троян 

Да се насърчи гражданското образование в 
училище.  

3.1. Резултат от 
гражданските инициативи  

3.19 

Резултатите са единични и спорадични.  
Работи се по-скоро непродуктивно – най-често 
използваният механизъм е „оплакването”.  
 
Няма каузи, които да обединят хората и в тази 
връзка – няма значими резултати.  
 
Сферата, в която са най-активни организациите и в 
която има реални резултати е културата. 

Възстановките на Национално сдружение 
„Традиция” са пример за резултатна инициатива.  
 
Парк „Капинчо” – има инициатива за поддръжка 
на парка, но резултатът не е траен.  

 

3.2. Промяна в средата  
2.91 

Промяна в средата не се забелязва.  
 
„За да се промени средата, гражданското участие 
трябва да е много по-значимо, отколкото е в 
момента”. 
 
 

 Повече активност от страна на гражданите и 
обединени усилия от страна на гражданските 
организации. Необходимо е значима кауза, за 
да има ефективна промяна. 

 


