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Резултати от оценката на Индекса на гражданското участие в община Силистра 
Обща оценка на гражданското участие в община Силистра 

Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
 

Има изградена законодателна среда до голяма 
степен, утвърдена чрез Правилника за работа на 
отделните институции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Например  предварително се вижда дневния ред  
на заседанията на Общински съвет –Силистра ,но 
е труден достъпът до протоколите. 
Може би това е информация до която се достига 
чрез  постановките на закона за достъп до 
информация. 
 

Повече гласност на решенията- в т. ч. и 
публикуване  в бюлетин на хартиен носител. 
 
Освен  местните законодателни и 
изпълнителни органи, хубаво е да се погледнат 
институциите в областта на здравеопазването , 
образованието, правосъдието , органите 
охрана на реда  и други. 
 
До тях достъпът е много по труден. Забравяме 
ги… 

1.2. Институционална среда 
 

Има участие на неправителствени организации 
епизодично, при решаване на определени 
проблеми или реализиране на конкретни 
политики .  Изграждането на коалиция на НПО е 
трудно. Има инициативи на НПО , които  всяка 
организация сама си извежда, съобразно 
проблема по който работи, в съответната сфера. 

Има  предоставена възможност от страна на 
институциите за консултации и питания, в т.ч. и 
онлайн. И това е системна работа на 
законодателните и изпълнителни органи на 
местно ниво. 

Повече гласност за  гражданите-  как може да 
става онлайн консултиране и питане. 
И други варианти  - освен онлайн. 
 
Повече информация и гласност и за 
институциите в областта на здравеопазването , 
образованието, правосъдието , органите 
охрана на реда  и други. 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 

Предоставена е възможност от страна на 
институциите  на НПО сектора и гражданите  да 
участват  в публични обсъждания и 
консултиране по  изработване на предстоящи 
стратегии,  планове, големи проекти, в 
заседания. 
 
НПО сектора и гражданите  понякога иницират   
Обсъждане на проблем или реализиране на 
инициатива . По скоро е инцидентно. 

 Например младите майки  се срещнаха с  
с  кметското ръководство за обсъждане на 
проблеми  за безопасност на детските 
съоръжения в Дунавски парк. 
Имаше ефикасно участие и в подетата инициатива 
за почистване на града  през пролетта от няколко 
формални и неформални обединения. 

Ако има  финансиране, вероятно ще има 
повече  идеи  за реализиране и окрупняване на 
инициативите. 
 
Хубаво е да не забравяме и другите 
институции 
 
в областта на здравеопазването , 
образованието, правосъдието , органите 
охрана на реда  и други. 

2.2. Активни граждани 
 

 
Гражданите следят обществено- икономическия 
живот. Обикновено се иницира протестно 

 
Шествия, свързани с енергетиката, със социално- 
политическия живот и други подобни, изразени 

 
 По – лесни са онлайн инициативите и се 
подкрепят от повече млади хора. 
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шествие или друго подобно когато има 
национална инициатива и тя се подкрепя на 
местно ниво. 
 
В онлайн инициативи се включват по- скоро 
младите хора и то най-често в подкрепа на 
национални инициативи. 
 
По едни и същи инициативи работят  различни 
организации в различни мрежи. Получава се 
разминаване по защита на основната идея- 
особено на национално ниво. 

на национално ниво. Необходимо е повече инициатива в онлайн 
пространството – на национално и местно 
ниво. 

3.1. Резултат от 
гражданските инициативи  

През  последните години са постигнати много 
добри резултати по –прозрачност и публичност в 
работата на  местните институции. 
Има публични консултации, публични 
обсъждания на съществени  проблеми , 
политики, проекти. 
Институциите са изградили  политика  на  
достъпност на организациите и гражданите до 
всички форми на тя тяхната работа. 

Предварителни  публикации за работа и   дневен 
ред на заседанията на институциите, възможности 
за предложения, за участие в тяхната работа. 

По- слаба е активността на  от страна на 
гражданите и организациите. 
Ситуациите на  работа и  взаимодействие в  
малките градове е по - специфична, поради 
ограничените   възможности  в отделните 
сфери  за работа и комуникация. 
 
Необходима е информация , която да достигне 
до бенефициентите…Кой, кога…как…къде, 
какво…? Това може да се поеме от  т. нар 
гражданско образование, което се реализира 
от НПО сектора. 

3.2. Промяна в средата  
 

Активността на организациите  е добра  само в 
сферите , където реализират проекти и има  
финансиране. 
Твърде често през последните години се 
наблюдава активност на неформални групи, но 
тя най- често е  предизвикана от ситуация за 
подкрепа на национални инициативи  
 
Активността на отделните граждани е слаба и 
твърде често  е продиктувана от специфични 
интереси. 

 Местна подкрепа на национални  инициативи в 
различни области. 

Повече  гласност на  това ,което се подема в 
национален  мащаб. 
Повече финансиране на проекти за  гласност и 
инициативи на местно ниво. 
 
Повече финансиране  на възможностите за 
разпространение на информация на местно 
ниво от НПО-тата.- поддържане на сайтове, 
блогове и фейсбук информация и  
разпространение  материали  на хартиен 
носител, съобразно  обстановката и събитията. 

 


