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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследването на сътрудничеството между
местната власт и структурите на гражданското
общество в община Плевен е проведено през
ноември 2008 г. 

Обхват
Структури на гражданското общество;
Общински администрации – ръководители на отдели;
Членове на общинските съвети.



3

При извършване на изследването са реализирани
общо 64 дълбочинни интервюта, разпределени
както следва:

34Общ брой

20НПО

8Общински съвет

6Общинска администрация

ПлевенЦелева група/град

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
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МИСИЯ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Дирекциите препращат към отдели: 

„Проекти и евроинтеграция”, 
„Връзки с обществеността”, 
„Протокол”.  

Няма разписани процедури за осъществяване на взаимодействие. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Също отпращат към отдел „Европейска интеграция” на общината.  В
комисиите присъстват определени хора от гражданския сектор. 

Взаимодействието е основно в лицето на Обществения съвет за
работа с гражданското общество.
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МИСИЯ
Представители на НПО участват в работата на Общинския съвет на ниво комисии:

“Законност и нормативна уредба”, 
“Устройство на територията”, 
“Култура и вероизповедания”, 
“Спорт и туризъм”, 
“Приватизация и концесии”, 
“Жилищно настаняване”.

ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР:

Мнозинството от гражданските организации на територията на община
Плевен са с предмет на дейност предоставяне на услуги в общността. 
Застъпничеството и защитата на интереси и каузи на местната общност са
слабо представени сред местния неправителствен сектор
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ЦЕЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
Основният акцент в сътрудничеството е в областта на социалните
услуги. Възможности за взаимодействие се виждат и в области като
хигиенизиране на града, опазване на околната среда, справяне с
проблема с бездомните кучета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Основно организиране на форуми по различни теми. В зависимост
от темата се искат становища от представители на НПО. Според
съветниците обаче, инициативата и активността идва от гражданите, 
а не от организациите.
ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР:
Неправителственият сектор в общината има опит в изпълнение на
проекти по различни програми. На този етап начинът на действие и
резултатност на неправителствените организации не отговарят на
очакванията на общинската администрация за равнопоставено
партньорство.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Инициативите за сътрудничество са предимно по конкретен
повод, като в едни случаи идват от общината, а в други от
гражданските организации.  
Организацията на сътрудничеството е съсредоточена в
определени звена на общинската администрация - секретарят на
общината, отдел „Връзки с обществеността”, отдел „Проекти и
европейска интеграция”, юрист консултът, заместник кметът. 

Създадените обществени/консултативни съвети имат
собствени правила и статут. Заседанията се провеждат най-често
на три месеца. 
Основен инструмент в структурирането на партньорството с
неправителствения сектор от страна на общината е Индикативен
списък.
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ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Общинската администрация осъществява
сътрудничеството си с гражданския сектор основно
под формата на обществени/консултативни съвети, 
които са тематични. Създадени са седем обществени
съвета с участието на граждански организации:

Консултативен съвет по въпросите на туризма;
Консултативен съвет за местното икономическо развитие;
Обществен съвет по социално подпомагане;
Обществен съвет за социално включване на хората с
увреждания;
Обществен съвет по етнически и демографски въпроси;
Обществен съвет по наркотичните вещества;
Обществен съвет за сътрудничество между местната власт
и НПО.
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НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Взаимодействие между местната власт и гражданския сектор
предимно в изпълнението и по-слабо в планирането на
политиките. Работата в обществените съвети е почти изцяло
съсредоточена върху съвместни проекти.

Общината основно търси НПО в ролята им на изпълнители на
дейности/услуги. 

Според гражданските организации взаимодействието е
основно в областта основно на социалните услуги.
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ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
Координационните връзки между общинските власти и
гражданския сектор са основно съсредоточени в
общинската администрация. Общинските служители
определят приоритетите за действие и внасят
предложения за съвместни дейности с
неправителствения сектор за разглеждане от ОС.

От гледна точка на общинските съветници координацията
все още не е на нужното ниво.

Гражданските организации изразяват умерена
удовлетвореност от прозрачността и отчетността в
работата на общината.
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ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Преобладава положителната нагласа към
начина на работа и произвежданите резултати
от хората, които участват във
взаимодействието и от двете страни. 

Гражданските организации са по-скоро
удовлетворени от капацитета на човешкия
фактор на общинската администрация и в
частност на отделни нейни представители.
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ПРЕПОРЪКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО

„Да бъде въведен обществен посредник”.
Администрацията трябва да проявява „по-голяма
гъвкавост”.
Засилване ролята на местните медии. 
„Общинската администрация да премине обучение за
работа с гражданските организации. Има нужда от
повече прозрачност в работата си.”
„Да се изгради дългосрочна програма за мониторинг на
стратегиите на общината; да се прави мониторинг на
селските програми чрез специална методика”.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
http://kvartal.europe.bg


