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Обща оценка на гражданското участие в община Пазарджик:  3,91  
Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
 

4,58 
 

В Правилника за организацията и работата на 
Общинския съвет и общинската администрация в 
община Пазарджик съществуват текстове, които 
позволяват участие на граждани и граждански 
организации във вземането на решения от местната 
власт. 

 

Глава 7, чл. 55. гласи (1) Гражданите имат право 
да присъстват на заседанията на общинския съвет. 
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен 
да осигури условия за присъствие на граждани, 
представители на неправителствени организации 
и на медиите.  
 
Чл. 63. (1) След приключване на разискванията по 
дадена точка, преди пристъпване към гласуването 
й, председателят на общинския съвет дава думата 
на граждани за изказвания, питания, становища и 
предложения по обсъждания въпрос. (2) Всеки 
гражданин може да се изкаже в рамките на 3 
минути. 
 
 
 
 

Да се изработи ясна програма и визия за 
участие на гражданите и гражданските 
организации във вземането на решения на 
местно ниво, а техният информиран избор да 
бъде въведен като императив в нормативната 
уредба. 

1.2. Институционална 
среда 
 

3,92 
 

Липсва достатъчно информация и документи по 
различние точки от дневния ред на заседанията на 
Общинския съвет, както и такава, свързана с 
аргументи за съответните решения.  
Има активни граждански организации, които се 
опитват да влияят върху изработването на политики 
от местната власт 
 
Медиите по принцип отразяват дейността на 
неправителствените организации, но все пак на 
първо място спазват редакционната си политика, 
която в отделни случаи обслужва местната власт. 
Когато се касае за конфликт между граждани или 

Преди време е създаден съвет за взаимодействие 
между общинската администрация и НПО, както и 
фонд за подпомагане на НПО на конкурсен 
принцип, но от години нито съветът, нито фондът 
са действащи. 
 
При писането на стратегиите за развитие в 
различни сфери, НПО са информирани и взимат 
участие, но нямат никакво влияние върху 
решенията. 
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граждански организации и местните власти, 
медиите са по-скоро пасивни. 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 
 

4,29 
 

Местните неправителствени организации и 
гражданите имат желанието и способността да 
използват някои от формите на гражданско участие. 
Няколко активни НПО се включват адекватно във 
вземането на решения по обществено значими 
проблеми. 
Има примера за силен граждански активизъм по 
наболели проблеми. 
 

Мълчаливото присъствие на едно от сдруженията 
в Пазарджик пред сградата на общинската 
администрация веднъж седмично в продължение 
на три години заради нежеланието на местната 
управа да уреди въпрос със сградния фонд за 
изпълнявана от сдружението социална услуга. 

Като цяло институциите трябва да създават 
повече инструменти и по-благоприятна среда 
за гражданско участие.  
По-широкото разпространение на информация 
сред гражданите за формите, под които те 
могат да участват във вземането на решения и 
в решаването на обществено значими 
проблеми. 
 Медиите да редуцират медийния комфорт, 
който създават за местната власт. 

2.2. Активни граждани 
 

4,33 
 

Гражданите, от своя страна, не се интересуват от 
обществено политическия живот в общината. 
Активни са предимно в дарителски акции за хора в 
нужда и в кампании в социалните мрежи. Включват 
се по-скоро със средства, отколкото с доброволен 
труд, например. Бизнесът в общината също се 
отзовава на дарителски призиви. 

Протестите в средата на месец септември 2015 г. 
на жителите на село Капитан Димитриево срещу 
продължаващото с години обгазяване от 
сметището на Пазарджик. 
Протестите на жителите на квартал „Изток” през 
месец март 2015 г. срещу силния шум от ромските 
сватби на открито, продължаващи по няколко 
дни. 
 

Общинските съветници да информират 
гражданите и да чуват техните проблеми „на 
терен”.  

3.1. Резултат от 
гражданските 
инициативи  

 
4,00 

Като цяло ефектът от гражданското участие в 
общината е спорадичен, непълен и нетраен.  
 

Новата наредба за обществения ред, въвеждаща 
ограничителен режим по отношение на ромските 
сватби, която обаче се спазва само в продължение 
на няколко месеца, след което контрол липсва. 
Решението на общинската администрация да 
изгради една клетка от депото за твърди битови 
отпадъци, което обаче не води до трайно 
решаване на проблема. 

 

3.2. Промяна в средата  
 

2,71 

Най-видим е ефектът от гражданско участие в 
сферата на културата и дарителството, както и по 
отношение на различни промени в градската среда, 
като например обособяването на нови пешеходни 
пътеки.   
 

  

 


