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Обща оценка на гражданското участие в община Ловеч: 4.07 

Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
3.82 

В Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет са налице всички необходими 
реквизити, т.е. нормативната база е добре 
уредена. Публикува се информация, както и 
протоколи от заседанията на ОбС.  
Не се публикува обаче информация за 
заседанията на комисиите, както и протоколи от 
работата им.  

Активен и информативен сайт на общината Да се публикуват и протоколи от заседания на 
комисиите в ОбС. 
Да се обявяват дата, място и час на заседания на 
комисиите. 
 

1.2. Институционална среда 
3.77 

 

В Ловеч има активни граждански организации – 
градът има традиции в тази област.  Не може да 
се каже, че те се конкурират, но все пак работят 
най-вече за себе си. Все пак има случаи на 
обединяване  на интереси, когато се защитават 
определени каузи.  
По принцип, институциите си взаимодействат с 
гражданските организации, но не може да се 
твърди, че предоставят улеснения като онлайн 
консултации.  
На хартия има задължения за консултации с 
гражданското общество, но на практика не се 
реализира. 
Регионалните  медии отразяват дейностите на 
гражданските организации, но не  и централните 
медии.  
Някои медии отразяват каузи и информация от 
НПО само след заплащане. 

В Ловеч е създаден първият Обществен съвет 
(Граждански консултативен съвет)  през 1998 
година 

Да се чува повече мнението на гражданите и 
гражданските организации – което зависи както 
от институциите и медиите, така и от самите 
организации.  

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 

4.50 

В Ловеч се използват различни форми на 
гражданско участие – подписки, протести, 
обществени обсъждания.  
Имаше идеи за иницииране на местни 
референдуми, които впоследствие не се 
реализираха (най-вече поради отпадане на 
нуждата/проблема) 
Публични обсъждания се провеждат, но  протичат 

Референдум за покрития мост – по инициатива на 
кмета. 
Подписка за Младежкия дом 
Подписка за кетъринг за детските градини; за 
изкореняване на дърветата 

Да се предоставя повече информация на 
гражданите от страна на институциите и да се 
мотивират за участие в различни публични 
обсъждания. 
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вяло и по-скоро формално. Граждански 
организации участват в различни работни групи и 
консултативни съвети, по-скоро формално. 
 

2.2. Активни граждани 
4.25 

 

Не може да се каже категорично, че гражданите 
следят обществено политическия живот. Има 
едно активно ядро, но повечето хора са пасивни, 
освен в случаите, в които е засегнат личният им 
интерес. В такива случаи има активност, която 
понякога се изразява и в местни протести. 
Има активност и в социалните мрежи.  
Гражданите участват в благотворителни 
инициативи (може да се отбележи висока 
активност в местната благотворителност) 
Наблюдават се и доброволчески инициативи. 
 

Протести за Стоматологията 
Кампания срещу идеята за въвеждане на кетъринг 
в детските градини  
Кампания/ обществени дискусии срещу промяната 
на визията на покрития мост 

Местните организации имат нужда от 
повишаване на капацитет си за организиране на 
доброволчески и дарителски акции. При 
наличие на капацитет и експертиза – резултати 
обикновено са добри.  

3.1. Резултат от 
гражданските инициативи  

3.65 

„Понякога има резултат, друг път не”. Най-често 
резултат има, когато институционалните 
намерения касаят дългосрочни инициативи.  
Може да се каже, че гражданското участие е най-
ефективно в сферата на грижа за децата и 
здравеопазването. Най-неефективни са 
действията в областта на културата.  
 

Все още няма кино в Ловеч. 
Наградата „Ловешки меч” – би било добре 
творците/ гражданите да вземат решение на кого 
да се присъди. 
Покритият мост – засега остава със същата визия 
Вето за продажбата на сградата на стоматологията 

Удачно е властта да се оттегли от категоричното 
вземане на решения в някои сфери и да остави 
вземането на решение на гражданите.   

3.2. Промяна в средата  
4.46 

 

Промяната в средата идва като „звукова вълна” – 
една успешна инициатива поражда друга и така 
се достига до ефект.  
Може да се каже, че има промяна в средата, 
благодарение на гражданските инициативи. 
Независимо, че голяма част от гражданите са 
пасивни, това се променя, когато има тема/ 
сфера, която касае интересите на повечето хора. 
 

Участие в промяна на наредбите на Общинския 
съвет за финансиране на идеи на граждани и НПО 
Гражданите все по-често и по-свободно изказват 
мнение. 

Да има целенасочени усилия за промяна в 
средата. 

 


