Доклад за Индекса на гражданското участие в община Кърджали – 2021 г.
Обща оценка на гражданското участие в община Кърджали: 3,78

ОБЛАСТ 1: СРЕДА ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ:
Оценка 4,33
Данните от проведената фокус-група в община Кърджали показват, че е налице добра законодателна и институционална среда за
гражданско участие. Има приета Наредба за провеждане на обществени консултации. Общинският съвет публикува всички свои
документи и нормативни актове, но трябва да работи по-активно с медиите, за да може до гражданите да достига информация за проекти
или промени в нормативната уредба, да разяснява прилагането на местното законодателство.
Малко са активните граждански организации на територията на община Кърджали, които работят не само за реализиране на различни
проекти, но имат за цел да утвърждават гражданското общество, да участват при създаването на местни политики и вземат участие в
контрола по тяхното изпълнение. Наблюдава се ниска активност от страна на гражданите и гражданските организации при провеждане
на обществени обсъждания, изглежда, че гражданите са загубили вяра, че нещо зависи от тях.
Същевременно община Кърджали е първата в България, която от края на 2021 г. предоставя и виртуален вход за своите граждани към
процесите в общинската администрация. Създадената дигитална платформа „Кърджали за теб” дава възможност на гражданите да
участват в дискусии, да отправят или коментират предложения, да дават мнения по предложени за обсъждане нормативни документи.
Платформата може да осигури постоянен диалог между местните общински власти, гражданите и структурите на гражданското общество.
една от ключовите препоръки, следователно, е община Кърджали да работи за нейното популяризиране, ефективно използване и
мотивиране на гражданите към по-активно участие.
ИНДИКАТОР:
1.1. Законодателна среда

Изводи

Примери

Препоръки

Наредбата за провеждане на
обществени консултации е
разработена в рамките на проект
„Вход за граждани”. Беше проведено

Въпреки това, че се
публикува информация за
работата на общината и
ОбС, остава впечатлението,

Оценка: 4,63
1. Съществува ли в общината
наредба за провеждане на
обществени обсъждания, по
силата на който проектите на

Община Кърджали има Наредба за
провеждане на обществени
консултации. Наредбата е приета на
заседание на Общински 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.

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 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?

Кърджали с Решение № 187 по
Протокол № 8 от 14.10.2021 г.

обществено обсъждане преди
разглеждането и приемането и́ на
заседание на Общинския съвет.

че хората трудно се
ориентират къде точно да
я търсят. Общинският
В Наредбата са регламентирани
съвет следва да работи повсички видове обществени
Община Кърджали организира
активно с медиите, за да
обсъждания и консултации с
обществени обсъждания на бюджета,
дава информация на
граждани, включително и чрез
за реализирането на проекти в
гражданите за проекти или
създадената платформа за
различни сфери, при подготовката на
промени в нормативната
обществени консултации, достъпна
стратегически документи.
уредба, да се публикуват
на адрес: https://zateb.kardjali.bg/
Проектите на нормативни
новини за приети промени
Общинският съвет публикува на
документи, мотивите, протоколите и и на началната страница в
своята страница, която се намира на
решенията се публикуват на
сайта на общината или в
сайта на Община Кърджали:
страницата на Общинския съвет.
секция новини, да
https://www.kardjali.bg/?pid=4,obs,
Има и публикувани доклади и отчети разяснява прилагането на
ежемесечен график на заседанията на
нормативните документи.
за дейността на Общински съвет –
постоянните комисии, включващ
Кърджали и неговите Постоянни
Да се провеждат
разглежданите теми и въпроси;
комисии, но последният доклад е за
информационни кампании
дневен ред на заседанията на
мандат 2015 -2019 г.
сред гражданите за
Общинския съвет, който в седмицата
достъпа до
При провеждането на обществени
преди заседанието, се публикува и в
административни услуги,
обсъждания се наблюдава ниска
местни медии. Публикувани са
активност от страна на гражданите, а включително за ползване
проекти на наредби; нормативни
на електронни услуги.
тези, които участват в повечето
документи.
случаи се включват формално, без да Да се популяризира
На страницата си Общинският съвет
дават конструктивни предложения.
създадената дигитална
публикува протоколите от своите
платформа за обществени
Информацията за важни въпроси от
заседания, които са достъпни за
консултации „Кърджали за
публичен интерес се публикува
гражданите.
предварително и се спазват законно теб” и да се мотивират
Предложенията за решения на
гражданите да ползват
установените срокове.
Общинския съвет се съпътстват от
активно нейните
Например проектът на Наредба за
мотиви и обяснения, ако за
функционалности.
провеждане на обществени
съответното предложение е
Регулярно да се
консултации беше публикуван на
проведена обществена консултация.
актуализира
страницата на Общински съвет и на
информацията в сайта на
Изготвят се протоколи при
платформа за обществени
общината.
провеждане на обществени
консултации,
обсъждания, но не са достъпни на
https://zateb.kardjali.bg/, като
сайта на Общината.
гражданите имаха възможност да
отправят своите предложения.

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

Изводи

Примери

Препоръки

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?

На територията на община Кърджали
има около 60 регистрирани
неправителствени организации в
различни сфери: образование,
социални дейности, култура, спорт,
туризъм, младежки дейности,
икономическо развитие и др. Няма
организации, които имат лиценз за
предоставяне на социални услуги и
такива, които управляват делегирани
от държавата дейности, с изключение
на БЧК. По-голяма част от НПО, обаче,
не са активни. Рядко се осъществяват
инициативи като подписки и
консултации.

Малко са активните граждански
организации на територията на
община Кърджали, които работят не
само за реализиране на различни
проекти, но имат за цел и да
утвърждават гражданското общество,
да участват при създаването на
местни политики и вземат участие в
контрола по тяхното изпълнение.
Значително по-активни организации
е имало в предприсъединителния
период, а като причина за
затихването се посочва намаляването
на средства за НПО след приемането
на България в ЕС.

4.Как си взаимодействат
активните граждани и
организации с общината?

На сайта на Община Кърджали няма
информация за гражданските
организации.

Институциите създали ли са
необходимите улеснения
като: възможност за онлайн
консултации, обществени
обсъждания, отговорни лица
за комуникация между
институцията и гражданите?

Взаимодействието между активните
граждани, граждански организации и
Общината се осъществява чрез
включването на гражданите в
обществени и консултативни съвети,
провеждане на обществени
обсъждания и консултации,
партньорство при реализирането на
проекти, реализиране на съвместни
инициативи и кампании.

Към Община Кърджали има
създадени: Обществен съвет по
социално подпомагане и услуги;
Консултативен съвет по туризъм

Да се намери форма за
ефективно сътрудничество
на Общинския съвет с
гражданските организации
и гражданите /работещ
Обществен съвет или друг
механизъм/. Да има
регулярни срещи,
обсъждания на важни
въпроси, приоритети в
развитието на общината и
др. Да се определи
служител/звено в
общината, който да
отговаря за проактивната
комуникация с гражданите
и гражданските
организации.

Оценка 4,03
1. Има ли активни
организации в
общината/областта? С какво
се занимават? В каква сфера?
Има ли регистър на НПО в
общината?

Предвидили ли са бюджет за
това?
5.Местната власт задава ли
предварително формулирани
въпроси, предоставя ли
достатъчен срок за
представяне на становища и

Консултативен съвет по въпросите
на младежта. В тях са включени
представители на различни
институции и граждански
организации.

Като положителен пример може да се
посочи работата на Обществения
съвет по социално подпомагане и
услуги. Представители на
Има лице, което отговаря за
граждански организации участват
комуникацията с гражданите, но няма при изработването на Стратегията на
представител на администрацията,
община Кърджали за развитие на
който да отговаря за комуникацията с социалните услуги, дават

Да се използват
възможностите на
създадената дигитална
платформа „Кърджали за
теб” за провеждане на
дебати, консултации,
проучвания и др.
Да се използват местните
медии, за да се
популяризира дейността на
обществените и
консултативни съвети към
Община Кърджали.

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.

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?

гражданските организации.

местно ниво на граждани и
НПО за разрешаване на
местни проблеми?

При провеждане на обществени
обсъждания в платформата
предварително ще се публикува
темата и ще се поставят конкретни
въпроси, ще се изпращат покани до
граждански организации.

Налице е възможност за финансова
подкрепа на НПО. Има определен
фонд за финансова подкрепа на
инициативи и проекти на НПО,
регистрирани в обществена полза,
6.Има ли община обществени които са значими за общността.
съвети, които участват при
Определена е процедура за
изработването на политики и кандидатстване и отпускане на
нормативни актове на местно финансиране.
ниво?
Няма публикувани протоколи от
7.Съществува ли обществен
проведени обществени обсъждания,
посредник; ако да, подпомага но Община Кърджали работи за
ли усилията на гражданите да създаване на улеснен за гражданите
участват във вземането на
достъп до информация и участие. С
решения?
такава цел е и създадената дигитална
8.Има ли местни медии, които платформа „Кърджали за теб” за
онлайн консултации с гражданите.
отразяват инициативите на

Община Кърджали има създадени
обществени и консултативни съвети,
в които участват представители на
различни институции и граждански
организации. Те участват при
изработване на местни политики,
стратегически документи, общински
планове и програми.

предложения и становища при
изготвянето на Годишните планове
за развитие на социалните услуги.
https://www.kardjali.bg/?pid=3,soc_1
Като положителен пример за
взаимодействие между
администрацията, Общински съвет и
граждански организации може да се
посочи проект „Ефективно
взаимодействие между
заинтересованите страни в община
Кърджали за формиране, изпълнение
и мониторинг на общински
политики”. В рамките на проекта се
създадоха условия за прозрачно
формиране, ефективно изпълнение и
ефикасен мониторинг на общински
политики, работи се за подобряване
дейността на общинска
администрация, както и разширяване
на партньорствата със структурите
на гражданското общество. Създадоха
се работещи екипи, използва се опита
и експертизата на
неправителствените организации.
https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_n
ews=2992

До 2019 г. в община Кърджали има
Обществен посредник. По мнение на
гражданите, той им е оказвал
съдействие и е бил посредник в
общуването им с администрацията за

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.

разрешаване на проблеми и
получаване на административни
услуги.
Местните медии проявяват интерес
към дейността на НПО, отразяват и
популяризират техни проекти и
инициативи.
Има създаден Обществен съвет към
Общински съвет – Кърджали за
мандат 2015-2019 г. Неговата цел е да
осигури участието на широк кръг
представители на гражданското
общество в обществения и
икономически живот, като
утвърждава принципите на правовата
демократична и социална държава; да
служи като постоянна форма на
диалог между местните общински
власти и структурите на
гражданското общество. Няма
информация да е сформиран нов
Обществен съвет. На страницата на
Общинския съвет има публикуван
Правилник за устройството и
дейността на Обществения съвет и
отчет за дейността му за периода май
2017 – юли 2018 година. Има
споделено усещане, че дейността на
някои съвети е формализирана и
решенията са по-скоро на хартия.

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.

ОБЛАСТ 2: ПРАКТИКИ/ ПРОЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
Оценка 3,58
През последните година гражданите са най-активни в социалните мрежи. Включват се по-активно, когато се провеждат благотворителни
инициативи и кампании. Развива се доброволчеството. Увеличава се броят на гражданите, които подават заявления за достъп до
информация по ЗДОИ, както и на тези, които реагират на констатирани нередности и проблеми и подават жалби.
Необходимо е Община Кърджали да бъде по-активна в комуникацията с гражданите, да инициира дейности и кампании, които са значими
за общността и биха мотивирали гражданите да се включват активно. Все още малко граждани инициират или се включват в кампании,
свързани с местни политики и решаване на въпроси от обществена значимост. Липсва консолидация сред обществеността по значими за
Кърджали теми.
ИНДИКАТОР:
2.1. Инициативи за
гражданско участие
Оценка 3,87
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

Изводи

Примери

Препоръки

През последните години гражданите
изразяват мнения и позиции основно
в социалните мрежи. Има няколко
групи във фейсбук : „Кърджали нашето бъдеще”, „Кърджали днес”,
„Кърджали”, „Групата на Кърджали и
областта”, „Новини от Кърджали и
региона”. В тези групи гражданите
публикуват информации за
нередности, популяризират добри
инициативи, изказват мнения.

Гражданите като цяло не са много
активни, рядко организират и се
включват в граждански инициативи.

Община Кърджали да
проявява по-голяма
активност в
комуникацията с
гражданите и НПО, да
инициира кампании, които
са значими за общността, за
да мотивира гражданите да
се включват.

Местната власт също проявява
активност в социалните медии.
Община Кърджали има профил във
фейсбук, а Кметът на Община
Кърджали има своя група – „През
погледа на кмета”. Гражданите
коментират публикации, задават
въпроси, но рядко се стига до
конструктивни дебати и
предложения. Трудно се получава
консолидиране на мнения и позиции.

Малко са гражданите и
представителите на НПО, които се
включват в публични обсъждания за
консултиране на проектите на
наредби, стратегии и планове в
общината.
Като положителен пример може да се
посочи инициатива на млади хора за
почистването на брега на язовир
Кърджали. Тя беше организирана в
социалните мрежи и беше поднесена
по атрактивен начин.

Да се актуализира
регистърът на заявленията
за достъп до информация
по ЗДОИ на сайта на
Общината.

https://bnr.bg/kardzhali/post/1014644
07/mladeji-s-akcia-za-pochistvane-naДа се дава обратна връзка
azovir-kardjali
на гражданите от
Друг положителен пример е
проведените консултации и
дейността на Общински съвет по
обществени обсъждания.
наркотични вещества, ПИЦ и
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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?

Повечето коментари са на двата
полюса – от възхвала до пълно
отричане.
Община Кърджали има установени
правила по ЗДОИ, достъпни са на
сайта, публикувани са отчети за
постъпили заявления по ЗДОИ за
периода 2007 – 2017 година.

5.Успяват ли да изработят
становища и предложения
относно акта, който се
консултира в определения
срок?

https://www.kardjali.bg/?pid=2,2&id_n
ews=7998
Гражданите се възползват от
възможността да получават
информация по ЗДОИ. От началото на
2021 г. до м. септември са постъпили
33 заявления за достъп до
информация.
Сравнително голям е броят на
постъпващите жалби от страна на
граждани. До месец септември 2021 г.
са подадени 190 жалби, които са
свързани с различни проблеми:
бездомните кучета, улично
осветление, инфраструктура,
отсичане на дървета и др.

6.Използват ли се активно
социалните медии за
изразяване на гражданска
позиция, за консолидиране
на мнение, за застъпническа
кампания?

ИНДИКАТОР:
2.2. Активни граждани
Оценка 3,30

Изводи

1.Доколко гражданите следят
обществено-политическия
живот? Запознати ли са с
решенията, които се
обсъждат/ приемат от
местната власт?

Гражданите като цяло не следят
обществено-политическия живот и
решенията на местната власт, когато
не ги засягат лично. Най-голям
интерес се проявява при
определянето на местните данъци и
такси.

2.Участват ли гражданите в
доброволчески инициативи,
даряват за каузи, членуват в
организации, организират
различни инициативи за
подкрепа на различни групи,

доброволците към центъра. Тяхна
инициатива провокира много
граждани да се включат в кампания
за набиране на продукти за „Розовата
къща“ в София.

Гражданите членуват в различни
организации и групи, но проявяват
активност най-вече в социалните
мрежи.

Примери

Препоръки

Гражданите се включват активно,
когато се провеждат
благотворителни инициативи и
кампании.

Община Кърджали да
използва всички
възможности за
подобряване
комуникацията с
гражданите – местни
Активността е по-висока, когато се
медии, онлайн
организират подписки и инициативи платформата „Кърджали за
в отделни жилищни квартали или
теб“.
блокове.
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подобряване на средата,
подпомагане на местни
училища и др. ?

През последните години се наблюдава Има добри примери за
апатия и липса на вяра, че нещо
благоустройство и поддържани на
зависи от тях.
пространствата около жилищните
3.Доколко хората са готови да
блокове, които гражданите
се включат в граждански
организират и осъществяват със
инициативи и действия?
собствени средства.
4.Участват ли гражданите в
инициативи в Интернет и
социалните мрежи, като
онлайн петиции и други, по
обществено-значими
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)?

Събират се подписки от граждани
насочени срещу презастрояване на
жилищните квартали.

ОБЛАСТ 3: ЕФЕКТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ
Оценка 3,50
Не може да се отчете голям ефект от гражданското участие. Инициативите на гражданите, създаваните инициативни комитети и
събираните подписки често остават без резултат, а понякога са необходими години, за да се постигне промяна – какъвто е случая с
решаването на проблема с бездомните кучета. Все още преобладават формалните публични обсъждания и консултации с гражданите.
Нужно е да се работи за обединяване на усилията на активните граждани и НПО за постигане на по-добри резултати от гражданските
инициативи. Община Кърджали да продължи да полага усилия за ефективно сътрудничество с гражданските организации. Да се намери
форма за стимулиране на гражданското участие.
ИНДИКАТОР
3.1. Резултат от
гражданските инициативи
Оценка: 3,53
1.Постигат ли се и в каква
степен целите на
инициативите на гражданите/
консултациите с тях?

Изводи

Има примери на ефективност на
граждански инициативи, но те не са
много.

Примери

Гражданите създават инициативни
комитети и събират подписки, когато
искат да се реши проблем на града
или квартала, в който живеят, но

Препоръки

Да се работи за
обединяване на усилията
на активните граждани и
НПО за постигане на по-
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2.Има ли реален резултат от
поставените от гражданите
искания/
предложения/
становища –какви стъпки са
предприети,
за
да
се
продължи започнатото чрез
гражданската активност? Кой
работи
по
следващите
стъпки и как са включени
гражданите?
3.В кои сфери е найефективно
гражданското
участие в общината? Кои
форми на гражданско участие
са най-ефективни?
4.В коя сфера и кои форми на
гражданското участие са наймалко ефективни?

НПО също не са много активни, някои
от тях са в относителна изолация.
Липсата на финансиране за
осъществяване на проекти и
инициативи, се отразява на
гражданския сектор.

често инициативите остават без
резултат.
Най-ефективно е гражданското
участие в сферата на образованието,
социалните дейности,
доброволчеството и
благотворителността.

добри резултати от
гражданските инициативи,
чрез общи кампании.

Да се намери форма за
стимулиране
инициативите на
гражданите. Например
Общината може да обяви
По време на ковид кризата много
Подходът на Общината за подкрепа
конкурс за най-красиво и
младежи и граждани се включиха
на гражданските организации и
поддържано околоблоково
като доброволци към БЧК, за да
изграждане на партньорства, не е
пространство и да се
доставят храна и лекарства на
системен и интегриран с местните
отличат най-активните
възрастни и самотни хора, както и на
политики.
групи от граждани. Може
такива, които са поставени под
да се изберат няколко
карантина.
предложения и
НПО не успяват да мултиплицират
Като добър пример за устойчива
победителят да се
своя опит, добри постижения и каузи, инициатива на граждански
определи чрез гласуване
не постигат достатъчно високо ниво организации и граждани може да се
на платформата
на обществена подкрепа.
посочи благотворителната кампания „Кърджали за теб”.
„Да подарим чудо за Коледа“, която се
провежда повече от 10 години. В нея
се включват НПО, граждани, млади
хора, ученици.
Гражданите, младите хора и
учениците активно се включват в
националната кампания „Капачки за
бъдеще“. ПИЦ Кърджали и
доброволците оказват съдействие за
извозването на капачките до
пунктовете за събиране.
Добър пример са млади хора и
организации за защита на
животните, които в продължение на
години настояваха за решаване на
проблема с бездомните кучета.
Община Кърджали предприе
необходимите действия и вече е факт
получаването на имот за изграждане
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на приют за бездомни кучета.
https://dariknews.bg/regioni/kyrdzhali
/kyrdzhali-poluchava-imot-zaizgrazhdane-na-priiut-za-bezdomnikucheta-2284620
ИНДИКАТОР:
3.2.Промяна в средата
Оценка 3,47
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?

Изводи

Гражданите и НПО не участват
активно в процеса на вземане на
решения.

Примери

Препоръки

Община Кърджали прави усилия да
промени средата и да повиши
гражданската активност. С такава
цел е и създадената дигитална
платформа за консултации
„Кърджали за теб”.

Община Кърджали да
продължи да полага
усилия за ефективно
сътрудничество с
Изисква се време и усилия от страна
гражданските
на Общината и гражданските
организации. Да използва
организации, за да се променят
капацитета на НПО при
нагласите на гражданите, че от тях
Приета е Наредба за провеждане на
създаването на местни
нищо не зависи.
обществени консултации с
политики и определянето
Наблюдава се гражданска активност гражданите.
на стратегически цели и
при търсене на решения на проблеми,
приоритети в различни
Като пример за гражданска
които засягат отделни квартали и
активност може да се посочи събрани сфери.
малки населени места.
подписки от граждани, които спряха Да се инвестират средства,
Местните медии отразяват
провеждането на обществени
време и усилия за
инициативи на граждани и
обсъждания за изменение на Общия мотивиране на гражданите
граждански организации.
устройствен план на части от кв.
активно да участват
"Студен кладенец", кв. "Байкал" и
обществения живот, да
Централна градска част на
дават своя принос за
Кърджали.
благосъстоянието на
https://bnr.bg/kardzhali/post/101491 община Кърджали.
269/dva-protesta-se-sastoaha-predobshtina-kardjali-ot-jiteli-na-kvbaikal

Настоящият Доклад е изготвен от Росица Средкова 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 Кърджали 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.
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