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Обща оценка на гражданското участие в община Плевен:  4,05 

Индикатор Изводи Примери Препоръки 

1.1. Законодателна среда 
 

3,92 

Съществуват законодателни условия за диалог 
между гражданите и местната власт (МВ). 
Съществуват документи, регламентиращи 
гражданското участие – Правилника на Общинския 
съвет, правилници на Обществените съвети и др. 
На общинско ниво работят обществени съвети, 
представляващи гражданското общество. Особено 
активен е Общественият съвет за партньорство 
между Община Плевен, Общинския съвет Плевен и 
НПО. 
Общинският съвет редовно публикува дневния ред 
на своите сесии и взетите решения на сайта на 
Община Плевен. 
Спазват се законовите разпоредби за публичното 
обсъждане на годишния общински бюджет. 
За съжаление, публикациите в сайта на общината не 
са „преведени” на езика на гражданите. 

Обществените съвети, в т.ч. и Обществения съвет 
за партньорство между МВ и НПО не работят с 
необходимата представителност.  Те са реални 
форми на гражданското участие, но липсва 
широка представителност и обратна връзка към 
широкото гражданство. 
 

Диалогът между управляващи и граждани, да 
бъде ангажимент не само и единствено на 
гражданите. Местните власти е необходимо да 
провокират гражданското участие чрез местна 
законодателна среда и да търсят одобрението 
и подкрепата на гражданите, в процеса на 
вземане на решение на местно равнище. 

1.2. Институционална 
среда 
 

4,25  

На територията на община Плевен работят активни 
НПО, част от тях коалирани в неформални мрежи, 
формални сдружения и съвети. Стратегиите, 
плановете и местните политики се дискутират с 
местата общност, но единствено чрез местните НПО. 

Да се създадат условия за онлайн-консултиране 
на гражданите по въпроси, свързани с развитието 
на местната общност. Местните НПО са 
организиран израз на гражданските настроения, 
но не изчерпват и не са цялостно 
представителство на гражданите. Жителите на 
селата са напълно изключени от комуникацията 
между институциите, структурите на МВ и ГО. 

Да се повиши гражданската компетентност на 
жителите на гр. Плевен и общината. Да бъдат 
наясно не само с топографията на властта, но и 
с реалните възможности в процеса на 
управление, чрез практики за гражданско 
участие. 

2.1. Инициативи на 
гражданско участие 
 

3,83 

Инициативите на гражданите са обикновено 
провокирани от конкретна потребност, 
необходимост от разрешаване на проблем или 
друга конкретна причина.  

Гражданска подписка на майките от ж.к. 
„Дружба” за инфраструктурни промени на 
градската зона за отдих. 
Гражданска инициативи с подписка на младежите 
от гр. Плевен за изграждане на спортна площадка 
в центъра на града. 
Гражданско движение за възстановяване и 

НПО да се ориентират към идентифициране на 
гражданските потребности на жителите на град 
и община Плевен и да изиграват ролята на 
компетентни и граждански упълномощени 
изразители на гражданските искания.  
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обгрижване на Парк „Кайлъка”. 

2.2. Активни граждани 
 

4,17  

Гражданите не стават по-активни, а поддържат 
досегашната си активност. Не се сформират нови 
НПО или граждански движения, които да 
провокират гражданска активност.  

Лидери на гражданските инициативи са 
общественици, които са разпознаваеми за 
местната общност. Липсват млади хора, които да 
бъдат част от гражданската активност на 
територията на града и общината. 

Особено внимание дължат и НПО и МВ на 
младите хора. Град Плевен, според 
статистиката на Евростат, е най-активно 
обезлючяващия се град, с акцента на младите 
хора. 

3.1. Резултат от 
гражданските 
инициативи  

3,92  

Реализираните граждански активности провокират 
диалог с МВ и допринасят за вземане на решения, 
които са в контекста на гражданските очаквания.  
 
Наблюдава се разширяване на кръга от активни 
граждани, заинтересовани от работата на МВ и 
местните институции. Разширява се 
организационната основа на местните НПО. 

Изброените по-горе граждански инициативи са 
допринесли за вземане на решения от 
управляващите, които са в интерес на исканията 
на жителите на гр. Плевен. 

Да се насърчи създаването на информационни 
канали, които на езика на гражданите да 
транслират информация за процеса на вземане 
на решения и за участието на гражданите в 
него.  
Липсва гражданската активност на територията 
на малките населени места. Да се стимулира 
създаването на  граждански организации, 
които да работят на тяхната територия.  

3.2. Промяна в средата  
 

4,08 

 В неформалните граждански инициативи участват 
все повече граждани, които са независими и не 
принадлежат къв определени НПО или формални 
движения. 

 

 


