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Обща оценка на гражданското участие в община Стара Загора: 3,89  
 

Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
3,50 
 

Съществува Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации, кметства и 
сдружения на граждани. 
 
Липсва връзка между общинските съветници 
и гражданските организации. Съществува 
правова възможност за участие в работата на 
Общинския съвет, но на практика тя не се 
прилага и граждани не се допускат до 
заседанията на комисиите. 
Всички НПО са към един ресорен кмет, а 
всъщност, дейностите на НПО са много 
разнообразни и имат отношение към всички 
сектори на дейност в Общината. 
Дневният ред на Общинските сесии се 
публикува твърде късно и понякога на доста 
неразбираем юридически език. 
Всяка година се организира публично 
обсъждане на общинския бюджет, но то е 
съвсем формално и обикновено до промяна 
в бюджета след направени предложения, не 
се стига.  

Наредбата за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на 
НПО, кметства и сдружения на 
граждани се прилага при доста 
непрозрачен механизъм.  
 
На практика граждани не се допускат до 
заседанията на Постоянните комисии на 
Общинския съвет. 
 
 
 
Понякога НПО имат нужда от транспорт, 
материална база и т.н., но те биват 
насочвани към ресорният заместник 
кмет по образование, култура, 
младежки дейности и НПО.  

Да се въведе конкурсен принцип и да се 
разработи прозрачен механизъм за разпределяне 
на средствата, предвидени по Наредбата за 
условията и реда за финансово подпомагане на 
проекти на неправителствени организации, 
кметства и сдружения на граждани. 
 
В задълженията на всеки заместник кмет да се 
предвиди  връзка и комуникация с НПО и 
гражданите, в зависимост от проблемите и 
въпросите, по които те работят. 
 
Общественото обсъждане на Общинския бюджет 
да се прави поне 3 месеца преди приемането му 
на общинска сесия. И направените предложения 
за промени да намират отражение в него. 

1.2. Институционална 
среда 
3,75 
 

Липса на ясен регламент за реакция и 
взаимодействие на институциите с 
гражданските организации. 
Въпреки това, по-голямата част от 
институциите си взаимодействат доста 

Отношенията институции – НПО са 
добри там където личността е оценила 
важността на поддържането на добри 
взаимоотношения с гражданските 
организации. 

Разясняване сред служителите в институциите 
ролята на НПО в обществото. 
Вменяване на задължение на институциите да се 
„вслушват” да дават обратен отговор на 
предложенията и мнението на гражданските 
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добре с НПО. 
 

организации. 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 
Оценка на индикатора 
5,17 

Гражданските организации са много 
активни. 
Често внасят предложения пред местната 
власт. 
В Стара Загора се наблюдава обединение на 
гражданския сектор, което е много силно. 
Работи се за прозрачност в местното 
управление. 
 
 
 

Идеята за приемане на Общинска 
наредба за подпомагане на проекти на 
НПО е предложение на над 30 местни 
НПО  /но това е преди повече от 7-8 
години/ 
Почти всички граждански инициативи са 
партньорски (с участието на поне 10 
местни организации) 

 
 

В началото на 2015 г. се постави началото на 
създаване Обществен Форум за партньорство с 
местната власт. До края на годината предстои 
подписването на Меморандум за партньорство и 
от страна на новосформирания Общински съвет. 
Ще бъде внесено и предложение за промяна 
както в начина на разпределяне на средствата 
във Фонда за НПО, така и за увеличаване на 
средствата в този фонд. /предложението ще 
бъде подписано от над 30 местни НПО/ 

2.2. Активни граждани 
4,42 
 
 

Гражданите са активни повече на ниво 
проблеми, свързани с градската среда, 
екология, околна среда, материална база на 
здравни и учебни заведения, по отношение 
провеждането на различни секторни 
политики са активни НПО. 

Електронната платформа за връзка 
между гражданите и институциите на 
Стара Загора http://estarazagora.info/ е 
предложение на група граждани, които 
в последствие регистрираха СНЦ. 
 

 

Да се възстановят регулярните срещи на 
представители на общината с граждани по 
районни кметства и да се вземат предвид техните 
предложения и сигнали за проблеми. 
Да се популяризира електронната платформа за 
връзка между гражданите и институциите на 
Стара Загора  

3.1. Резултат от 
гражданските инициативи  
3,75 
 

Влошената комуникация през последните 
години с местните власти и институции води 
до по-сериозно обединяване на 
гражданския сектор. 
Налага се да се упражнява много по-засилен 
натиск върху местните власти за постигане 
на резултати. 

За последните 2 години е трудно да се 
даде конкретен пример за промяна в 
общински проекти, вследствие намесата 
на експерти и граждани. 
 

Публичните обсъждания на общинските проекти 
да се правят на идейно ниво и да се 
популяризират повече за да участват по-голям 
брой граждани. 
 

3.2. Промяна в средата 
3,05 

Активността на неправителствените 
организации и гражданите се е повишила. 
Но комуникацията и желанието за 
взаимодействие в посока от местните власти 
към гражданските организации е намаляла 

 Да се въведе прозрачен механизъм за избор на 
членовете в различните консултативни съвети 
към общината. 
 

http://estarazagora.info/
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значително. 
Доверието от страна на гражданите към НПО 
е нараснало. 

 


