Доклад за Индекса на гражданското участие в община Търговище – 2021 г.
Обща оценка на гражданското участие в община 3.17

ОБЛАСТ 1: СРЕДА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ:
Оценка 3.17
Обобщение за област 1
По отношение на законодателната среда се оформи общото мнение, че община Търговище спазва всички изисквания на законодателството за
осигуряване на публичност и активно гражданско участие в процеса на приемане на местни нормативни актове и прозрачност в работата на
Общинския съвет. По мнение на участниците в оценката обаче, това става по-скоро формално, участието на гражданите е инцидентно.
Гражданският сектор, който е обединен в по голямата си част /близо 20 НПО са членове на Клуба на НСО/ все още не е включен достатъчно, за
да въздейства върху органите на местната власт и в изработването на местните политики. Нужен е нов, работещ механизъм за взаимодействие
с общината и подкрепа на гражданските инициативи.
Изводи
Примери
Препоръки
ИНДИКАТОР:
1.1. Законодателна среда
Оценка: 3.56
1. Съществува ли в общината
наредба за провеждане на
обществени обсъждания, по
силата на който проектите на
нормативни актове, приемани от
общинския съвет, подлежат на
обществена консултация?
2. Задължен ли е общинският
съвет да публикува годишната
си програма за работа, както и

Формално Община Търговище
Наредбите и решенията, които се
спазва законовите изисквания за
публикуват не са на разбираем език.
провеждане на обществени
обсъждания и работа на Общинския
съвет. Това обаче на практика НЕ
ВОДИ ДО АКТИВНО УЧАСТИЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ.
Материалите, публикувани на сайта
са неразбираеми за гражданите.

Да се пишат материалите на
достъпен език, така че
гражданите да разбират.

Да се публикува информация за
срещи на Общински съвет и в
други източници освен в сайта
на Община Търговище.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

график на заседанията с
разглеждан дневен ред на
достъпно за гражданите място –
интернет страница, в сградата на
общината и т.н.?
3. Публикува ли ОбС протоколи
от заседанията си на достъпно за
гражданите място?
4. Предложенията за решения на
общинския съвет съпътстват ли
се от обяснение дали е
проведена обществена
консултация и какъв е
резултатът от нея?

Участието на граждани в заседания
на Общинския съвет и публичните
обсъждания са по скоро
ИНЦИДЕНТНИ И ОТ ОТДЕЛНИ
ГРАЖДАНИ, а не масова практика,
която да доведе до ефективно,
пълноценно и редовно участие на
гражданите.
По мнение на участниците
гражданите не проявяват голям
интерес към директните
излъчвания на заседанията на
Общинския съвет. По активно
гражданите следят отговорите на
кмета във Фейсбук страницата му
при зададените от тях въпроси.

Липсват публикации за
обществените консултации.

Да се публикува информация за
това дали е проведена
обществена консултация и
какви са били резултатите/
предложенията на гражданите.

Предложенията постъпили от
граждани не е известно дали се
обсъждат.

Да има публичност на
обсъжданията на
предложенията от граждани.

Журналист от вестника винаги
присъства на заседание, но няма
достъп до мотивите.

Да се публикуват мотивите и
гласувалите на внесените от
гражданите препоръки, като
информацията следва да е по –
пълна.

Община Търговище има ресурс за
медийно отразяване. Ежегодно
общината сключва договори с
печатни и електронни медии за
отразяване на общински дейности и
решения. Например, заседанията на
Общинския съвет се излъчват
директно по кабелна телевизия
КИС гр. Русе. В последната година се
наложи практиката кметът да
отговаря на въпроси на гражданите
на живо във Фейсбук.

Да се осигури достъпност до
сайта на Община Търговище,
така че всички да могат да го
посещават. Има и други медии,
които могат да се използват за
публикуване. Да се намерят
допълнителни канали от
Община Търговище.
Да се оптимизира
нормативната база на
Общински съвет за
комуникация.
Всеки отдел на Община
Търговище да има отчет поне
два, три пъти годишно, за да е
прозрачно управлението и
свършената работа.
Община Търговище да има
ангажимента да отговаря на

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

ИНДИКАТОР:
1.2 Институционална среда
Оценка 3.38
1. Има ли активни организации в
общината/областта? С какво се
занимават? В каква сфера?
Има ли регистър на НПО в
общината?
2. Има ли фонд/възможности за
подкрепа на граждански
инициативи 3.Местните НПО
инициират ли подписки,
консултации и обсъждания на
местните политики и проекти на
нормативни актове?
4.Как си взаимодействат
активните граждани и
организации с общината?
Институциите създали ли са
необходимите улеснения като:
възможност за онлайн
консултации, обществени
обсъждания, отговорни лица за

В сайта на Община Търговище
гражданин е писал два пъти и не е
получил отговор.

получени въпроси и
предложения. Апелът на
гражданите е да се подобри
комуникацията, така че да има
диалог.

Инициативи, внесени от
гражданите много често не
получават отговори от общината.

Да се подобри/актуализира
правилника за работа с
гражданските организации,
граждани и НПО.

Изводи

Примери

В общината има регистрирани
много граждански организации, но
реално работещите са около
десетина!
По голяма част от тях са се
ориентирали към предоставянето
на социални услуги, вкл. и като
държавно делегирани дейности, тъй
като те са финансово обезпечени.
Неправителственият сектор е
обединен в действията си по
участие в разработването на
политики на местно ниво, но все
още няма необходимия капацитет за
да осигури широко гражданско
участие.
Приетите преди много години
ПРАВИЛА за взаимодействие между
местната власт и НПО съществуват
повече на хартия.

Много често гражданите не
използват официалните канали за
комуникация с Община Търговище.

Консултациите - по важни
въпроси да бъдат с повече
време за обсъждане, а не 30
дневни.
Препоръки

Да се използват официалните
канали за комуникация.

Има НПО – та, които не са активни, а Да се актуализира регистъра.
са в регистъра на НПО.
Гражданите не са мотивирани за
инициативи, защото тяхното
мнение и желания не са значими за
Община Търговище.
Липсва активно гражданско
общество.

Повечето организации работят в
сферата на социалните дейности.

Община Търговище да търси
партньорство и инициатива от
страна на активни граждани.
Да има отдел и служител/и на
позиция в Общината, отговорни
за работата с НПО.
Да бъде създадена „банка“ от
високо мотивирани, грамотни и
активни граждани с експертиза
в своята област за включването
им в гражданско участие.
Гражданите трябва да
активизират Община

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

комуникация между
институцията и гражданите?
Предвидили ли са бюджет за
това?
5.Местната власт задава ли
предварително формулирани
въпроси, предоставя ли
достатъчен срок за представяне
на становища и коментари по
проекта на акт, който се обсъжда
и дава ли обратна връзка за
получените становища, кои от
тях са възприети, кои не са
приети и с какви мотиви?
6.Има ли община обществени
съвети, които участват при
изработването на политики и
нормативни актове на местно
ниво?
7.Съществува ли обществен
посредник; ако да, подпомага ли
усилията на гражданите да
участват във вземането на
решения?
8.Има ли местни медии, които
отразяват инициативите на
местно ниво на граждани и НПО
за разрешаване на местни
проблеми?

Представители на НПО са включени
и участват в различни обществени и
консултативни съвети към Община
Търговище.

Възможността за избор на
обществен посредник /омбудсман/
е обсъждана на общо събрание на
Клуба на НСО в присъствието на
кмета и секретаря на общината.

На местно ниво не съществуват
инструменти за финансова подкрепа
на НПО, което също се отразява на
тяхната активност.
Към общината няма действащ
омбудсман.

Търговище – процесът да е
двустранен.
Да бъде организирана
информационна кампания за
активно и информирано
гражданско общество.
Да се гласува Общински фонд за
подкрепа на граждански
инициативи. Има множество
добри практики в страната.
Да се предлагат онлайн
консултации с експерти.
Да се засили работата по
гражданското образование в
общината - за хора от всички
възрасти. Да се добавят
дейности в работата на ОДК –
дейности с младежи. Целта на
дейностите с тях е да се научат
и мотивират в това да бъдат
активни граждани. Други форми
са час на класа, младежки
структури – Младежки
парламент, Доброволчески
клубове и др.

ОБЛАСТ 2: ПРАКТИКИ/ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
Оценка 3.34
Обобщение за област 2
На територията на общината има разнообразни граждански инициативи, свързани предимно с подкрепа за различни социални групи. Те се
популяризират предимно чрез социалните медии. Участието на гражданите в обсъждането на различни Наредби и други документи, приемани
в общината е слабо изразено. Общината има нагласа да приема конкретни предложения за начина на провеждане на обществените обсъждания
и да кани на тях гражданите и НПО. Отделни граждани ползват законовите възможности за контрол на общински решения – чрез ЗДОИ и чрез
обжалване на решения на общинския съвет.
Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

ИНДИКАТОР:
2.1. Инициативи за гражданско
участие
Оценка 3.44

Изводи

1.Използват ли се различни
форми на гражданско участие,
напр. местни референдуми,
местни граждански инициативи,
общо събрание на
населението/петиции, др.?
Гражданите, НПО или
институциите ги инициират?
2.Примери за
кампании/инициативи на
активни граждани и НПО в
общината може да посочите,
които са били успешни?
3.Възползват ли се гражданите
от правото си да подават
заявления за търсене на
информация от различни
институции (на местно ниво) и
как институциите изпълняват
задълженията си по ЗДОИ?
4.Участват ли гражданите и НПО
в публични обсъждания за
консултиране на проектите на
наредби, стратегии и планове в
общината? Търсят ли
предварително информация и
материали?
5.Успяват ли да изработят
становища и предложения
относно акта, който се
консултира в определения срок?
6.Използват ли се активно
социалните медии за
изразяване на гражданска

През годините са прилагани
ИНЦИДЕНТНО различни форми на
гражданско участие /предимно
внасяне на становища и правене на
предложения на ниво обществени
съвети и работните комисии към
Общинския съвет/.
Искането на информация по ЗДОИ се
ползва от няколко граждани, но
недостатъчно от НПО и повечето
граждани.
Представители на НПО и отделни
граждани участват в обсъждането
на бюджета и други документи, но
техните предложения не се вземат
под внимание – не са намерени найработещите инструменти!
Недостатъчно се ползват
социалните медии да изразяване на
ясна позиция по актуални въпроси
от местно значение.

Примери

Препоръки

Двеста души са се включили в
анкетата за ПИРО на Община
Търговище.
Опорочено гласуване в електронен
вариант заради пробив в
сигурността – напр. Община
Търговище обяви инициатива за
избор на наименование на ново
ремонтирана улица в Търговище. В
последните 24 часа от гласуването
беше констатирана умишлена
намеса, което компроментира
инициативата и резултатите не бяха
взети под внимание.
Гражданин споделя, че е получил
морална подкрепа от Община
Търговище, както и минимална
ресурсна подкрепа при
организиране на концерт в памет на
известен търговищки изпълнител
на народни песни. По този повод
беше споделена и констатацията, че
въпреки че общината е била
информирана за събитието, в
същият ден и час е било
организирано и друго подобно
събитие.

По-добър и защитен
метод/инструмент за гласуване.
Да бъде създаден Общински
фонд за граждански
инициативи: култура,
междублокови пространства и
др., като част от Механизма за
взаимодействие на Общината с
гражданските организации/
групи.
Да се инициира моделът
Граждански бюджет, в който
гражданите чрез гласуване да
избират кои инициативи/
проекти на общината да бъдат
подкрепени.
Каузите да са разпознаваеми и
значими за гражданите. Да има
отличия/ стимули за
гражданско участие.
В сайта на общината да има
рубрика, която да популяризира
и канализира провежданите
инициативи,

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

позиция, за консолидиране на
мнение, за застъпническа
кампания?

ИНДИКАТОР:
2.2. Активни граждани
Оценка 3.25

Изводи

1.Доколко гражданите следят
обществено-политическия
живот? Запознати ли са с
решенията, които се обсъждат/
приемат от местната власт?
2.Участват ли гражданите в
доброволчески инициативи,
даряват за каузи, членуват в
организации, организират
различни инициативи за
подкрепа на различни групи,
подобряване на средата,
подпомагане на местни училища
и др. ?
3.Доколко хората са готови да се
включат в граждански
инициативи и действия?

Гражданите проследяват
обществено политическия живот в
общината предимно чрез
социалните медии, където правят
коментари, вкл. и критични.
Социалните медии се използват
инцидентно и от общината за
обсъждане на различни инициативи
/наименование на улици, улично
движение и др./
В общината има отделни
инициативи, вкл. доброволчески
инициативи и проекти, насочени
към проблемите на социално
уязвими групи.
Като цяло гражданите, участващи в
обществено-политическия живот са
малко на брой.

В различни инициативи като
дарителски и свързани с каузи се
забелязва активното участие на
гражданите.
При провеждане на еко-инициативи,
свързани с почистване или
облагородяване на междублоковите
пространства жителите се
обединяват и реализират различни
дейности – боядисване, почистване,
залесяване и т.н. Много
разпространена форма за
дарителство са базарите,
организирани по различни поводи и
празници. Те събират средства,
които впоследствие се ползват за
подкрепа на уязвими групи.
Примери

Препоръки

В различни инициативи като
дарителски и различни каузи се
забелязва активното участие на
гражданите.

Каузите да са разпознаваеми и
значими за гражданите. Да има
отличия за гражданско участие.

Има примери за различни
инициативи с участието и
подкрепата на граждани по
различни теми: екология,
подобряване на средата на живот,
събиране на средства за
реставрация на паметници на
културата, име на улица и др. По
инициатива на членовете на
родителска организация беше
залесено пространство между
обществени сгради и квартал Запад
3 с участието на над 50 граждани,

Да се подобри диалогът и
механизмът за подкрепа от
страна Община Търговище.

Да се изгради надеждна онлайн
система за диалог – граждани –
Община. Да се използват
възможностите на

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

4.Участват ли гражданите в
инициативи в Интернет и
социалните мрежи, като онлайн
петиции и други, по общественозначими въпроси от местно ниво
(напр., да се изгради пешеходна
пътека, да се изгради или
премахне паметник на
културата, да се спаси градинка
или тревна площ, да се промени
име на улица/ населено място)?

както и бяха дарени на гражданите иновативната платформа
около 400 дървета, които да засадят КОНСУЛ.
и популяризират на страницата
„Засади дърво или плати“, която е
все още активна във Фейсбук.
Гражданите са активни в
социалните медии – фейсбук
страница – „Тарго“ и „Видяно и чуто
в област Търговище“

ОБЛАСТ 3: ЕФЕКТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
Оценка 2.81
Обобщение за област 3
Към момента на извършване на оценката ефектът от гражданското участие в изработването на политики и в дейността на Общинска
администрация и Общински съвет е по скоро минимален. И двете страни са отворени за партньорство, но не съществува работещ механизъм,
по който то да се случва. Необходима е работа за повишаване капацитета и на двете страни. Промяна в средата би се постигнала, ако
гражданската енергия се канализира и насочи към по-ефективни и по-експертни инструменти, предложения и препоръки. Точно на тези
недостатъци се дължи и ниската оценка в тази област.
ИНДИКАТОР
Изводи
Примери
Препоръки
3.1. Резултат от гражданските
инициативи
Оценка: 3.06
1.Постигат ли се и в каква степен Предложенията от гражданите не се Обжалват се актове на кмета и
Да се търси отговорност от
целите на инициативите на
вземат под внимание при приемане подзаконови разпоредби. Въпреки
страна на гражданите за
гражданите/ консултациите с
на крайните решения от
съдебните решения, няма промяна непредприети мерки и
тях?
Общинския съвет и общинска
в наредби и актове на Община
законово изпълнение на
2.Има ли реален резултат от администрация.
Търговище.
задълженията на Община и
поставените от гражданите НПО и гражданите участват найНапример, въпреки че бе обжалвана Общински съвет. Това би могло
искания/
предложения/ активно в социалната и
Наредбата за такси на Общината и
да стане чрез официално
становища –какви стъпки са образователната сфера, екология и съдът я отмени, след малки и
внесени писма с въпроси и
предприети, за да се продължи местно самоуправление.
несъществени промени в документа предложения или по време на
започнатото чрез гражданската Най-ефективни форми на
той бе приет отново от Общинския публичните прояви на
активност? Кой работи по гражданско участие за съжаление са съвет.
ръководствата на общината и
следващите стъпки и как са съдебните дела!
В друг случай, Инициативен
общинския съвет.
включени гражданите?
комитет от граждани обжалва
Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

3.В кои сфери е най-ефективно
гражданското
участие
в
общината? Кои форми на
гражданско участие са найефективни?
4.В коя сфера и кои форми на
гражданското участие са наймалко ефективни?

Малко ефективни са писмените
становища и направените
предложения чрез обществените
съвети, включително и внесените в
Общинския съвет предложения.

ИНДИКАТОР:
3.2. Промяна в средата
Оценка 2.56

Изводи

1.Постига ли се промяна в
нормативната рамка/ в
политиките - как се е променил
политическият, икономически и
социален контекст в общината в
резултат на гражданските
инициативи?
2.Промяна в гражданската
активност – наблюдава ли се
повишена активност, капацитет
на организациите и ефективност
на инициативите?
3.Наблюдава ли се повече
организираност на гражданите –
в групи, организации, мрежи,
коалиции?
4.Наблюдава ли се промяна в
отношението на медиите към
гражданската активност?

„Не можем да кажем че в резултат
на гражданското участие има
промяна в средата!“
НПО и гражданите имат
необходимост от повишаване на
капацитета си за формите на
гражданско участие и прилагането
им на практика.
Има наченки на организираност на
гражданите, особено по въпроси,
свързани с междублоковите
пространства и опазването на
чистотата в града, селата и
различните обекти.

решението на кмета за
освобождаване от работа на
диригента на духовия оркестър.
Обжалването става по реда на
Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и
местното самоуправление. Въпреки
че Общинският съвет приема
мотивите на ИК и отменя
решението, кметът не се съобразява
с него под претекст, че това е
административен акт и не подлежи
на решение от Общинския съвет.
Примери

Да се настоява отново в
постоянните комисии към
Общинския съвет да се
включват като експерти
представители на НПО.

Ковид 19 донякъде засили проявата
на дарителски инициативи.
Дарения правеха и хора от града,
които вече не живеят тук. Тези
инициативи бяха насочени към
подкрепа на съседи, роднини,
съселяни от различни населени
места, като работещи в чужбина
напр. от селата Вардун, Баячево и
Търговище изпращаха финансови
средства, с които да се закупят
хранителни стоки за найбедстващите хора.

Да се канализират (да се
създаде механизъм)
различните граждански
инициативи, така че ако има
желаещи, да могат лесно да
намират каузи, за които искат
да даряват или участват.

Препоръки

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

Настоящият Доклад е изготвен от Клуб на НСО на основата на методологията „Индекс на гражданско участие”, разработена от
Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право и на резултати от фокус-група, проведена през м. Октомври
2021 г.
Фокус-групата от представители на местните власти, граждани и НПО от Търговище дискутира и оцени с числа от 1 до 6
различните аспекти на гражданското участие, съгласно методологията. Оценките в Доклада са средно-аритметични на
индивидуалните оценки, дадени от участниците. В Доклада са използвани и резултати от допълнително проучване по темата.

Проектът „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на
обществените консултации в общините“ е повишаване на гражданската култура и обществена активност на местно ниво.

