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Обща оценка на гражданското участие в община Русе 2.69 
 

Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
4.64 

 
 

Необходимата законодателна база е налице, но 
прилагането й има нужда от допълнително 
съдържание.  
 
Обществените съвети, инициирани от Oбщинския 
съвет са формални – съществуват като такива, но не 
изпълняват присъщите си функции.  
 
Към постоянните комисии на Общинския съвет не се 
привличат достатъчно  външни експерти. 

 Обществените съвети, инициирани от Oбщинския 
съвет или общината да имат нови измерения, да се 
изпълнят със смисъл и съдържание.  
Към постоянните комисии на общинския съвет да 
бъдат привличани външни експерти, с различен 
профил, които да бъдат канени нарочно по даден 
въпрос, тема или проблем.  
Да има бюджет за поемане на разходи по 
организацията на експертното присъствие. 

 

1.2. Институционална среда 
4.07 

 
 

 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 

2.86 

Проблем: липсва общ език за комуникация между 
местната власт и гражданите. Необходими са 
професионални комуникатори, които да превеждат на 
разбираем за гражданите език теми и документация. 
Не е работа на хората, изработили общинския бюджет, 
да обясняват този бюджет на гражданите. Нито пък се 
очаква от гражданите да разбират сложната материя 
на бюджета. Трябват комуникатори, които да преведат 
посланията. 

Областният управител на Русе прави отворени 
приемни по населени места. Впоследствие се 
организират срещи по поставените проблеми 
– налице е последващо действие. 

Местните институции да въведат спешни и незабавни 
практически насочени мерки, които да запълват 
празнината от липсата на държавна политика в 
областта на гражданското образование. 
Областният управител да насърчи Регионалния 
инспекторат по образование да препоръча обучение 
по гражданско образование. 
Областна администрация да внесе в Mинистерството 
на образованието предложение за обучение по 
гражданско образование. 
На общинско ниво – в общинските училища - да се 
финансират малки проекти на НПО, читалища и 
училищни настоятелства, насърчаващи училищните 
практики за  гражданското образование.  

2.2. Активни граждани 
2.86 

 

Като цяло, липсва гражданско образование, хората са 
невежи как да упражняват правата и задълженията си 
като граждани. 

 

3.1. Резултат от 
гражданските инициативи  

2.07 
 

Трябва да се използват различни комуникационни 
канали и техники, за да бъдат информирани 
гражданите. 
Не винаги общественото обсъждане върши работа, 
нито просто публикация на интернет страницата на 
общината. 

Картинки показват как ще се промени дадена 
среда в процеса на промяната – проектът за 
кръговото движение на Русе. 
С активното ангажиране на гражданите по 
проекта Вело Русе, благодарение на 
компетентната намеса на НПО се реализира 
промяна в проекта за градската среда на 
града.  
Продължаващ ефект – в резултат на 
инициативата, в момента се пише проект по 
ТГС за велоалеи в региона. 

 
Да се подобри достъпността и организацията на 
информация на интернет страницата на общината.  
Общината да привлича компетентни НПО при 
разработване на конкретни проекти и програми 

3.2. Промяна в средата  
0.54 

 


