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Докладът е изготвен под ръководството на екипа на Европейския 
институт и е в рамките на проект ”СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН – ДОБРО 
УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ” и е финансиран от ОП 
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд. Проектът е в изпълнение на приоритетна ос I. 
Добро управление, подприоритет 1.2. Прозрачна и почтена държавна 
администрация на ОП „Административен капацитет”, бюджетна линия 
BG051PO002/08/1.2-02.  
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II. Резултати от изследването 

 

A. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Изследването на приложението на регламентираните механизми 
за сътрудничество между местната власт и структурите на гражданското 
общество в общинa Сливен е проведено през месец ноември 2008 г.  

Обхватът на изследването е определен въз основа на 
специфичните характеристики и ролята на участниците в този процес: 

 Структури на гражданското общество на територията на общинa 
Сливен; 

 Общински администрации – ръководители на отдели; 

 Членове на общинските съвети. 

Използван беше методът на дълбочинно интервю със 
структуриран въпросник съобразно специфичните цели на изследването: 

 За структурите на общинската администрация (административни 
звена, изпълняващи функции, свързани със сътрудничеството с 
организациите на гражданското общество)/ общинския съвет: 

 мисия и цели в сътрудничеството; 

 функции на съответното звено; 

 организация за изпълнение на функциите; 

 функционални връзки: форми и механизми на 
взаимодействието; 

 организация на комуникациите; 

 човешки ресурси; 

 информационно осигуряване. 

 За структурите на гражданското общество: 

 мисия, цели и функции на гражданските организации; 

 сфери на дейност; 

 обща организация на дейността; 

 механизми и практики във взаимодействието с общинската 
администрация; 

 организация на комуникациите; 

 човешки ресурси; 
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 информационно осигуряване. 

 

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

 

Целева група/град Сливен  

Общинска администрация 8 

Общински съвет 8 

НПО 14 

Общ брой 30 

 

B. ОБЩИНА СЛИВЕН 

1. Мисия на отделните участници в процеса на 
сътрудничество 

1.1. Общинска администрация 

Сътрудничеството с организациите на гражданския сектор се 
описва от общинската администрация на Сливен като самоорганизиращо 
се. По мнение на служителите няма регламентирани отношения, а по-скоро 
неписани правила на взаимодействието. „Всички могат да се занимават с 
гражданските организации., както и да взаимодействат с тях и сигурно го правят”, но 
това не се разбира като пряка задача на никой в администрацията.  

„Няма конкретен план за действие”. Общото впечатление, което 
създават описаните връзки, осъществявани между общината и гражданския 
сектор в града, е за реактивно поведение от нейна страна, т.е. реакция на 
външни инициативи, действия, идеи. И макар реакцията в определени 
случаи да е градивна и да води до създаване на работещи проекти, като 
цяло в рамките на администрацията не присъства осъзната необходимост от 
определяне на собствената и мисия в сътрудничеството. Към момента 
такава идея й е по-скоро чужда.  
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1.2. Общински съвет 

Ситуацията от гледната точка на Общинския съвет е по-различна, 
доколкото при неговите членове се наблюдава желание, но едновременно в 
това и много ниска степен на запознатост.  Има спорадични взаимодействия 
с организации, които не са постоянни членове на комисии или съвети. 
Общинските съветници са склонни да се критикуват един – друг, и по-
точно една партийна група – останалите за състоянието на нещата. Онези 
от тях, които са по-заинтересовани от работата си в Общинския съвет 
твърдят, че има инструменти за комуникация, които гражданите използват, 
но не получават никаква обратна връзка.  

„ОС не четат писма, не се приемат обаждания от граждани. Нагласата на 
обществото е, че ако не си близък  с някой от общината няма да ти се свърши работа.” 

„Не може да няма организация на работата с НПО, но не знам за такава. Аз 
самата работя на ниво лични контакти.” 

„Непълноценен контакт, има още неща, които могат да се направят, не 
докрай се използват възможностите.” 

„Дори да има нормативна уредба – тя не работи. Но е по-вероятно да няма. 
Няма решения за взаимодействие с НПО.  Общинският съвет е неактивен, както и 
НПО.” 

„НПО не са информирани как могат да участват в работата на ОС.” 

„На книга има обществен съвет, но няма реална нужда от такъв, не дава 
резултати, а само комсомолщина.” 

 

1.3. Граждански сектор 

Гражданските организации на територията на община Сливен се 
представят като активни и мотивирани в своята сфера на дейност. 
Обхванатите сфери са разнообразни и в голяма степен покриват арената на 
гражданска активност, която е свързана с доброто местно управление и 
повишаването на качеството на живота в общината. Работа от страна на 
неправителствените организации има в областите: 

 Подкрепа на малкия и среден бизнес: обучения, партньорство на 
фирми, откриване на демонстрационни центрове, подготовка на 
бизнес планове, включване в национални бизнес мрежи, 
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подпомагане на земеделски производители, ускоряване на 
икономическото развитие на региона; 

 Култура и образование и поддържане на читалищната традиция, 
развитие на самодейността; 

 Работа с младите хора на територията на общината: засилване на 
гражданската им активност, осмисляне на свободното им време, 
изграждане на позитивни ценности, превенция на наркомании и 
агресия, екологично и гражданско образование, запознаване с 
европейските ценности, интеграция в обществения живот и 
младежки обмен; 

 Борба с корупцията на регионално ниво. 

Анализът на обобщените данни от проведените интервюта с 
представители на неправителствения сектор води до два важни извода за 
състоянието на гражданския сектор в града: 

1. Поставя се подчертан акцент върху формиране на активно 
гражданско мислене у младите хора и ангажирането им с обществени каузи 
и дейности; 

2. Тежестта в работата на организациите от сектора не е върху 
предоставянето на услуги, а върху акумулиране на обществена енергия в 
полза на развитието на града. 

 

Важно е да се отбележи и работата на доброволни начала за 
изграждане на чешми и параклис на туристическото дружество като 
истинска инициатива на общността без намеса на донорска подкрепа.  

От страна на гражданските организации на общината се гледа 
като на източник на власт и ресурс, който разполага с лостове да оказва 
съдействие, а не като на равностоен партньор на техните усилия.  

2. Цели на отделните участници в процеса на 
сътрудничество 

2.1. Общинска администрация 

„И двете страни търсят взаимодействие за решаване на даден проблем.” 
Тази фраза, многократно заявена от респондентите, дава най-ясна 
представа за целите на участниците в сътрудничеството. То се осъществява 
ad hoc при необходимост от разрешаването на възникнала ситуация. В този 
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смисъл трудно може да се говори за целеполагане – няма план за 
реализация или развитие на сътрудничество. Като пречка пред него се 
изтъква липсата на нормативна уредба.  

По мнение на общината в публично-частното партньорство са 
постигнати добри практики, но отново по „неписани правила”. Извън това 
примерите за взаимодействие се свеждат основно до центъра за 
административно обслужване и отдела за връзки с обществеността, а целта 
се определя от общинската администрация като „съвместни проекти в общ 
план”.  

2.2. Общински съвет 

Общинският съвет от своя страна също не си е определил цели за 
сътрудничество с гражданския сектор. За него може да се каже, че се стреми 
да откликва на техните инициативи и да играе ролята на „домакин на 
срещите”. Самите съветници определят контактите си НПО като 
„формални”. Някои от тях обвиняват за това председателя на общинския 
съвет, който „не проявява никаква активност”.  

Организациите дават умерено положителна оценка на ролята на 
общинския съвет във взаимодействието. „Този общински съвет е по-различен от 
предишните. Няма предразсъдъци към НПО. Комисиите са по-практични и работещи”. 
Това, обаче, не го прави техен партньор. Точките на пресичане са основно 
местни прояви от културен или социален характер, в които и двете страни 
участват. Многократно беше споменаван младежкия парламент като 
пример за структура с обществена значимост, но характера на неговата 
дейност остана неизяснен.  

2.3. Граждански сектор 

Гражданският сектор в Сливен е завил своите цели чрез каузите, с 
които се ангажира и дейностите, които изпълнява. Интересно е да се 
отбележи, че заявените от неговите представители цели, сред които са 
качествени услуги за малките и средните предприятия, бизнес инкубатори, 
развитие на социалните дейности, екология, развитие на младежка 
политика, оптимизиране на правната и данъчна среда, прозрачност и борба 
с корупцията, създаване на ефективна среда за функциониране на 
институцията обществен посредник, възраждане на занаятите и 
интегриране на малцинствата, са присъщи на местното самоуправление. С 
други думи, налице са условия за съвместяване на усилията и изграждане 
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на устойчиви партньорства за обща работа предвид факта, че страните в 
това сътрудничество на практика гледат в една посока.  

Фактът, че реализацията е скромна и откъслечна и й липсва 
систематичност може да се дължи на редица причини. Тези, които бяха 
идентифицирани от събраните данни, са: 

 гражданските организации и общинската администрация и 
общинския съвет все още не са осъзнали необходимостта от общи 
действия и, с отделни изключения, всеки остава в собственото си 
поле; 

 доверието между тях не е на нужното ниво; 

 липсва знание за начините на осъществяване на 
сътрудничеството и опит в това отношение.  

3. Организация на сътрудничеството 

3.1. Структуриране на партньорството 

Партньорството, доколкото има някаква регламентация, е 
изградено на проектен принцип. По мнение на представителите 
общинската администрация „няма официална рамка, но има различни 
форми”. На практика посочените форми са свързани с изпълняване на 
условията за участие с проектни предложения в различните програми и с 
това от коя страна идва инициативата. 

Когато инициатор са неправителствените организации, те 
отправят предложение за съвместна дейност, представляваща проект или 
част от проект. Отделът, отговарящ на проектите на общината, разглежда 
постъпилите предложения и при нужда се консултира с други отдели. При 
избора на идеи, които да бъдат подкрепени, се прилагат критериите 
съответствие с „календара на общината” и дали осигуряват устойчивост на 
гражданската организация. Подкрепата се изразява най-често в осигуряване 
на необходими средства за изпълнение на дейностите като зали или 
оборудване. Друга форма е формуляра, подготвен от общината, който се 
предлага за попълване на НПО, търсещи подкрепа. На базата на 
постъпилите формуляри „Общината финансира проекти от значение и интерес на 
общността”. 

По думите на ръководителите на дирекции в общинската 
администрация се разработват много съвместни проекти, макар да не бяха 
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посочени конкретни примери от тяхна страна. Практика е и да се проучват 
възможности за кандидатстване и осъществяване на общи идеи.  

Когато инициативата идва от общината, автор на идеите за 
съвместни действия е определена дирекция, която „проучва кое НПО може 
да бъде партньор за реализацията и предава информацията на дирекцията, 
отговорна за писането на проекти”. Друга форма на взаимодействие, 
търсено от общинската администрация, е набиране на специфична 
информация и консултации по общински проекти в области, където 
организациите на гражданския сектор имат натрупан опит. Пример в това 
отношение е изграждането на инфраструктура за осигуряване на достъпна 
среда за хора с увреждания. Също така общината се стреми да насочва 
организациите към различните възможности за финансиране, за които 
получава информация. 

Що се отнася до Общинския съвет, трудно може да се говори за 
някакво структуриране на сътрудничество с гражданския сектор. Според 
съветниците причината за това е в липсата на правна регламентация, „няма 
нормативна рамка за реда и начина на взаимодействие на НПО с Общинския съвет”. 
Същевременно съветите, създадени по силата на законовата уредба като 
тези по етническите и демографските въпроси и корупцията, се описват 
като реално неработещи и недостатъчно ефективни поради „липса на 
правилници за дейността им”. Критиката на представителите на 
Общинския съвет е насочена към гражданския сектор, чиято активност се 
оценява като слаба и към общинската администрация, която е обвинена в 
селективност и недемократичност при избора на организации, с които да 
взаимодейства. 

Гледната точка на организациите по този въпрос не съвпада 
напълно с тази на общинската администрация и общинския съвет. Преди 
всичко те са на мнение, че основен инициатор и двигател на 
взаимодействието са самите те и само в изолирани случаи това са местните 
властите. Най-често става дума за търсене на партньорство, което да им 
позволи кандидатстване по дадена програма или да увеличи шансовете им 
за получаване на финансиране. Очакванията им към общината са свързани 
също и с предоставяне на материално съдействие за изпълнението на 
определени дейности – като сгради, земя и т.н. – а също и осигуряване на 
необходимото съфинансиране, когато обявата за набиране на предложения 
поставя такова условие. 
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3.2. Форми на сътрудничество 

Формите на сътрудничество, които бяха посочени от 
представителите на общинската администрация, по същността си образуват 
три групи: 

 участие в работни групи и временни комисии; 

 възлагане на социални услуги на НПО (под формата на 
държавно-делегирана дейност) – Комплекс за социални услуги, 
Защитено жилище; 

 участие на общината в акции на гражданския сектор - 
съосновател на Общинска мрежа за енергийна ефективност. 

Също така общината се обръща за съдействие към 
неправителствените организации по теми от обществена значимост, които 
попадат в сферата на компетентност на нейните управленски решения. 
Такива случаи са консултации с Търговско-промишлената палата във връзка 
с подкрепата на малкия и средния бизнес, с дружеството на инвалидите по 
въпросите на изграждането на рампи и осигуряване на благоприятна среда 
за хората с увреждания, с ромски организации по въпроси, свързани с 
обществения ред на територията на общината. Подобни взаимодействия 
има в областта на културата, особено с читалищата и различните клубове. 

Гледната точка на общинския съвет по въпроса за формите на 
сътрудничество е категорично негативна. „Няма форма за взаимодействие. 
Гласуват се предложения удобни на някои общински съветници. Има един 
регистриран обществен съвет и той не работи.” 

Обобщеното мнение на гражданските организации за 
сътрудничеството им с общинската власт показва висока степен на 
неудовлетвореност. Основното им оплакване е за липса на информация от 
нейна страна. „Почти не се работи със сериозните организации. Общинска 
администрация работи с НПО, които „май са на хора от общината”. Няма информация 
какви са намереният на общината за подготовка на проекти, особено по оперативните 
програми, така че да знаем къде можем да се включим или пък да включим общината в 
наши проекти.” 

Израз на неудовлетворение е примера, даден от организация, 
която е предложила да изработи сайт, представящ неправителствените 
организации в общината и публикуващ информация за тях. „От общината 
ни взеха идеята и направиха сайт само за организации в социалната сфера. Всъщност 
идеята беше за повече прозрачност и недопускане на корупция”. В същото време от 
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общината открито изразили недоволството си, когато организацията 
печели и изпълнява проект, финансиран от Европейската комисия, без 
нейно участие. 

 

3.3. Начини на взаимодействие при планиране и изпълнение на 
политики на местно ниво 

Взаимодействието на общинската власт с гражданския сектор при 
планиране на политиките се осъществява в следните формати: 

 Работна група – използва се при изработване на общинските 
стратегии, проектобюджета на общината, инвестиционни 
проекти и включва представители на НПО; 

 Временен съвет – вариант на работната група, който до голяма 
степен има аналогични функции на работната група; 

 Обществени обсъждания – обикновено се свикват по въпроси, 
свързани с финансовия ресурс на общината, а именно заеми или 
кредити в по-големи размери, но също и по повод на 
устройствения план. Впечатлението на общинската 
администрация е, че този формат генерира най-голяма 
активност. 

По отношение на изпълнението на местните политики 
въведените механизми са: 

 Горещ телефон на общината и инспекторат към кмета – 
реагират на сигнали на организации и граждани и предприемат 
действия за разрешаване на проблемни ситуации; 

 Обществен съвет – ad hoc формирование, което няма редовни 
заседания, а се свиква при сигнали или жалби или необходимост 
от решаване на конкретен въпрос. Успешни примери са работата 
на водните сдружения с общината, която е постигнала 
законодателни промени и резултатност ветрените генератори, 
които също са плод на съвместни усилия.  

Обществени съвети са създадени в социалната сфера (и 
конкретно за превенция на наркотични зависимости), за превенция на 
корупцията и по туризма. 
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Оценката на гражданските организации за участието им във 
формирането и изпълнението на местната политика попада по-скоро в 
негативната част на скалата. Изразените мнения демонстрират 
неудовлетвореност не толкова от възприетите форми и структури, колкото 
от тяхната резултатност.  

„Трудно върви. Общинската администрация проявява неразбиране. 
Проблемите са във високите нива, проявява се субективизъм.” 

„Винаги създават някакви пречки. В началото отказваха да предоставят 
въобще информация. След като ги осъдихме, започнаха да дават, но пак правят спънки – 
дават само части от документи и т.н. Общината проверява сама себе си за корупция. Не 
трябва ли да ги спрат заради конфликт на интереси?” 

„Организацията започна дейност като обществен посредник – веднага се 
напълни с хора, които сигнализирали за корупция.”  

4. Функционални връзки: 

4.1. Координационни 

Въпросът за координацията излиза на преден план като 
проблематичен във взаимоотношенията между общинска власт и 
граждански сектор в община Сливен. Проведените интервюта не дават 
информация за наличието на координационни връзки между страните, но 
съдържат множество примери за проблеми, възникващи поради 
отсъствието им. Немногословната оценка на представител на 
администрацията по въпроса е „Добър 4 – има още какво да се подобрява.” Ето и 
едно обяснение, отново на администрацията, на начина на координация с 
НПО – „Знаем конкретно кого да търсим, знаем че ги има и ги търсим.” 
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4.2. Механизми за осигуряване на участие на заинтересованите 
страни 

Механизмите за осигуряване на участието на заинтересованите 
страни са отражение на начините за взаимодействие при планиране и 
изпълнение на политиките. Все още, обаче, съществуват проблеми, които 
възпрепятстват това участие. Общинската администрация продължава да 
има резерви по отношение на неправителствените организации, не 
проявява голямо доверие към тях и предпочита да залага на познатите, с 
които работи отдавна. Но по единодушното мнение и на двете страни 
активността им за такова участие не е достатъчна. 

 

4.3. Отчитане на мненията, прозрачност и отчетност 

Осигуряването на прозрачност и отчетност на работата на 
администрацията до голяма степен се свежда до докладите, които тя 
представя за гласуване пред Общинския съвет. Отчита се търсене на мнение 
по обществено значими въпроси, но обратната връзка и отчитането на 
мнението на гражданите и техните организации не е видима. Както 
отбелязват гражданските организации, „Фондът за проекти на общината 
например не е показан в публичното пространство”.  

Отново беше подчертана възможността младите хора да участват 
в управлението на града. „Всеки понеделник, в рамките на 15 минути, кметът 
се среща с младежи, изслушва и взема под внимание  техни предложения”. 

 

4.4. Ефективност на комуникациите 

Ефективността на комуникациите страда от недостатъчното 
взаимно познаване на двете страни. Администрацията счита, че 
преобладаващата част от организациите не знаят как да работят с нея и не 
са наясно по какви въпроси да се обръщат към нея. По нейно мнение това се 
отразява и на общата им нагласа към съвместни инициативи.  
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Общинският съвет вижда ролята си повече на приемник, 
отколкото на източник на комуникация. Бих искал да е много добра. 
Мисля, че има какво да се желае в тази посока. Трябва повече ефективност 
от тяхна страна, повече да ни ангажират, защото от наша страна не се 
получава инициатива. Всеки от нас има някакви възможности и що се 
отнася до мен, аз на никого не съм отказал. Помагат с каквото мога”. Почти 
всички интервюирани съветници наблягат на това, че те са „на 
разположение”, ако гражданите или организациите ги потърсят, но от тях 
по-скоро не следва да се очаква да бъдат активната страна на 
комуникацията.  

Критиката на гражданския сектор е за недостатъчно „отваряне” 
на администрацията и Общинския съвет към него.  

 

5. Човешки ресурси на участниците в процеса на 
сътрудничество 

От гледна точка на човешкия ресурс на гражданските 
организации мнението на администрацията може да се илюстрира с 
фразата „добронамерени, но не дотам компетентни”. Според нейните 
представители в някои от организациите има добре подготвени хора, но 
общото впечатление е, че  не познават добре законите и нормативните 
актове. Препоръчват повече обучения, още повече, че „някои от експертите 
са излезли от администрацията”. Категорично са на мнение, че НПО не 
могат да разчитат общината да подготвя проектите им, тъй като и липсва 
човешки и времеви ресурс за това.  

Оценките на общинските съветници за капацитета на 
неправителствените организации са по-благоприятни. „Повечето знаят много 
точно и ясно какво искат, както и правата на Общинския съвет.” Повечето от тях са 
убедени в това, че реално защитават обществени интереси – „зад всички 
работещи НПО стоят реални хора с проблем”, макар да не изключват намеса на 
частни интереси на „професионални деятели”.  Критичните им бележки са 
по повод непознаване на новите програми, което обаче рефлектира върху 
комуникационните усилия на самия общински съвет и на общинската 
администрация. При все това общото им впечатление е за бавно развитие 
на взаимоотношенията.  

Неправителственият сектор от своя страна също е умерено 
критичен към подготовката и капацитета на администрацията. Изтъква се 
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значението на личния фактор – „в някои отдели са много добре подготвени, в други 
не.” Продължава да битува и разбирането, че от нейна страна се гледа на 
НПО като на конкуренция, а не на партньори.  

„Не всички могат да работят с НПО. Тези, от които зависят решенията в 
общината, не се интересуват от взаимодействие с НПО. Общинските служители нямат 
време. Има голяма бюрокрация.” 

 

6. Изводи 

1. В община Сливен има стремеж към „устойчиво 
сътрудничество”, но няма разбиране как може да бъде постигнато.  

2. Информационната политика на общината не е достатъчно 
ефективна.  

3. Общината не използва ресурса на гражданските 
организации, за да се информира за нуждите на гражданите.  

4. Необходим е мониторинг и оповестяване на съвместните 
проекти и поетите ангажименти и от двете страни. 

5. Общината трябва да определи служител за контакт, който да 
координира взаимодействието с НПО сектора.  

6. Необходимост от набелязване на конкретните точки на 
взаимодействието.  

 

7. Препоръките на 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.  
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C. ОПИСАНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ПРАКТИКИ  ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА 
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ) С 
ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР 

 

Голяма част от НПО в Сливен разчитат при работата си с 
общинската администрация и общинския съвет на личните контакти, които 
членовете на екипите им имат. В много голяма част от случаите 
служителите и ръководителите на НПО са настоящи или бивши служители 
на общинската администрация. От една страна това би трябвало да 
гарантира задоволителен капацитет на НПО за работа с администрацията и 
общинския съвет. От друга страна, обаче, този факт поражда съмнения за 
наличие на конфликт на интереси и облагодетелстване от служебно 
положение.  

Като общи за всички организации от община Сливен могат да се 
изброят следните практики при взаимодействие със структурите на 
администрацията и общинския съвет: 

 при организиране на празници, тържества и чествания, общината 
търси съдействие от организациите, както и организациите 
търсят подобна подкрепа от общината за различни събития, 
посветени на конкретен ден или повод.  

 Няма утвърдена практика за поддържане на комуникацията 
между организациите и администрацията. Най-често и двете 
страни търсят взаимодействие при конкретен възникнал проблем.  

 Общинските съветници и представители на администрацията са 
канени от организациите винаги на събития, кръгли маси, 
семинари.  

Следващите описани практики по никакъв начин не трябва да 
бъдат възприемани като обобщаващи. Всеки случай е строго индивидуален.  

Евроклуб „Младежки дом” – Сливен. Нетипична структура на 
НПО. Младежкият дом е част от структурата на общината и осъществява 
младежката политика и приоритетите в стратегията за развитие на община 
Сливен, а Евроклуб „Младежки дом” е част от структурата на Младежкия 
дом. Самата организация, по точно ръководството й, обаче подържа две 
НПО, за да може да кандидатства с тях по програми, които не позволяват 
кандидатстването на общинска структура.  В никакъв случай, дори и когато 
организацията или нейните НПО, имат желание за работа с общината, не 
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може и да се предполага отказ от страна на администрацията. Със съща 
сила важи и обратното. Разчита се на неформални срещи, лични контакти 
и позиции.  

Практика на Евроклуб „Младежки дом” – Сливен съвместно с 
общинската администрация и общинския съвет . „Управлявам моя град” - 
Инициатива на МИКЦ Сливен и Младежки парламент, като и двете са част 
от Младежки дом – Сливен. Дейностите по инициативата се състоят в: 

 дебати между младежи от Сливен и региона  

 дебати между младежите и представители на общината и съвета.  

 един от участващите в дебатите младежи за един ден става кмет 
на града, а други младежи общински съветници. Случвало се е 
техни решения след корекция да бъдат приемани и прилагани от 
общинската администрация. 

 Всяка седмица, в понеделник се организира среща с кмета, който 
в рамките на 15 минути изслушва проблемите и предложенията 
на младежа, като актуалните и адекватните заемат място в 
управленската му програма. 

Младежкият дом и прикрепените към него организации, са един 
от редките примери на постоянна комуникация между организация и 
администрацията. Това най-вероятно се дължи да особения му статут. 
Предложенията, правени на администрацията и съвета от страна на 
Младежкия дом, почти винаги срещат пълно одобрение. Общината също 
така финансира дейности на Младежкия дом или някоя от организациите. 
Има практика по определени програми, като „Младеж” (сега „Младежта в 
действие”) общината да кандидатства от името на Младежкия дом. По 
някои програми, по които кандидатстването на общината е невъзможно, 
кандидатстват някои от организациите към младежкия дом.  


