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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

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

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



При извършване на изследването са реализирани
общо 30 дълбочинни интервюта, разпределени
както следва:

30Общ брой

14НПО

8Общински съвет

8Общинска администрация

СливенЦелева група/град

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО



МИСИЯ
Общинска администрация:

Няма регламентирани отношения с гражданския сектор

Общински съвет:
Има спорадични взаимодействия с граждански организации

Съществуват инструменти за комуникация с гражданите, но не се
получава обратна връзка. 

Граждански сектор

Активен и мотивиран в своята сфера на дейност



ЦЕЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ:
За момента няма точен план за реализация или развитие на сътрудничество. По
неписани правила се реализират добри практики в Публично частното партньорство. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Все още не са определни цели в сътрудничеството. Реагира положително на
инициативите на гражданските организации. 

ГРАЖДАНСКИ СЕКТОР:
Неправителственият сектор в общината има опит в изпълнение на проекти по
различни програми. Имат конкретни области, в които искат да си сътрудничат с
местната власт



ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

„Няма официална рамка, но има различни форми”

Сътрудничеството е изградено на проектен
принцип
Администрацията използва екпертизата на
гражданския сектор в определени области



ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Участие в работни групи и временни комисии

Възлагане на социални услуги на НПО

Участие на общината в акции на гражданския
сектор

Висока степен на неудовлетвореност в
гражданския сектор



НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Обществени съвети:
Превенция на наркотичните зависимости
Противодействие на корпуцията
Туризъм

Взаимодействие на местната власт с гражданския сектор:
Работна група;
Временен съвет;
Обществени обсъждания.



ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Липса на координация
Недостатъчна активност
Недостатъчно „отваряне” на
администрацията и Общинския съвет
Непознаване на целите, функциите и
възможностите



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

В някои организации има добре
подготвени хора

В гражданските структури няма
познаване на нормативните актове



ПРЕПОРЪКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В
ИЗСЛЕДВАНЕТО

„Отношенията с НПО трябва да се институционализират”. 
„Общината да търси гражданите за обсъждания и мнение
предварително, преди приемането на политики и
дейности”. 
Да се създаде НПО център, който да предоставя информация
за дейността на всяка организация, проектите, по който работи
и сферите на компетентност. 
Да бъдат обхванати по-малките общини. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
http://kvartal.europe.bg

office@europe.bg


