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Проблем
Социалните медии предоставят огромно количество информация, която потребителите 

консумират, споделят, коментират, и тази социална интеракция създава краткосрочно 

усещане за удовлетвореност на биологично ниво.

Проблемът е, че тези проблеми се комуникират само като оплаквания и роптаене, без

хората да имат лесен канал за достъп, чрез който да ги поставят пред съответните 

компетентни власти.

Същевременно живеещите в община Своге постоянно се оплакват от лошите пътни 

настилки, лошите публични услуги, високите нива на корупция и некомпетентността на 

местните власти да изпълняват възложените им проекти и други. 

С настоящия проект искаме да:

- създадем такъв лесен и ефективен канал за комуникация между живеещите и 

общинските власти, с който да подпомогнем тяхната работа и да поощрим 

живеещите в община Своге да прилагат граждански контрол чрез социалните 

медии

- покажем, че социалните медии може да се използват за обществено-полезни 

цели, което повишава нивата на допамин и заменя краткосрочното усещане 

за безцелна удовлетвореност с дългосрочно усещане на удовлетвореност от

постигнатата промяна на средата



Цели

Обща цел: Да покажем на хората от гр. Своге, че социалните 

медии могат да се използват за обществено-полезни цели.

Специфични цели:

1. Да покаже на хората, че мнението им може да бъде чуто и че 

могат да използват социалните медии освен за забавление и за 

предлагане на решения;

2. Да видят, че има и други хора, които мислят като тях, чрез 

създаване на неформална инициативна група;

3. Да се дефинират 3 основни проблема за решаване в община 

Своге.



Целеви групи

➢ Жители на град Своге, на възраст 24 – 54 години, 

които използват фейсбук

➢ Местна власт в гр. Своге (кмет, общински съвет)

Заинтересовани страни: 

Жителите на гр. Своге като цяло (местната общност); 

Общински предприятия - „Чистота“, „Пазари“, „Озеленяване“, 

„Социален патронаж“ и др.



Кандидат е Явор и 

сие ЕООД

Партньор е Неформална 

група модератори от гр. Своге



Дейност 1- „Създаване на 

фейсбук групата“

Фейсбук групата ще бъде публична и ще позволява регулярно споделяне на 

съдържание. Ще бъде модерирана от 3-ма най-активно участващи в нея

Целта й е да събере хората с обществено активни позиции, да има активна 

дискусия и ясно да се открояват наболелите проблеми на местно ниво. 

Тя ще създаде условия жителите на община Своге да използват социалните 

медии за обществено-полезни цели, ще увеличи прозрачността на вземането 

на решения в общината и ще повиши чувството за удовлетвореност на 

участниците в групата от активната им гражданска позиция, а оттам и нивото

им на допамин, че правят нещо важно и смислено за обществото.



Дейност 2 – „Достигане и 

ангажиране на потребителите“
Активирането на потребителите ще стане чрез:

- Редовно споделяне на съдържание с информативна цел. 

- Създаване на запитвания, относно често срещани проблеми в общината 

(ще служи за статистически данни) 

- Споделяне на провокативно съдържание, което потребителите да могат да 

споделят на стената си.  

Редовно ще се организират допитвания и анкети сред членовете на групата, 

с цел споделяне на мнения и повишаване на активността им.

Популяризирането ще продължи по време на целия проект, за да се 

увеличава броят на обхванатите хора



Дейност 3 – „Събиране на мненията и 

предложенията на участниците в групата 

и дефиниране на 3-те основни проблема 

за развитие на община Своге “
Дейността ще включва публикуване на анкетна форма за събиране на

проблемите и предложенията на участниците в групата, свързани с местни 

проблеми в община Своге.

Събраните резултати ще бъдат анализирани, обработени и подредени по 

степен на важност за гражданите. Данните ще бъдат публично споделени в 

групата.

След обработката на данните, ще бъдат дефинирани 3-те основни проблема за 

развитие на община Своге. Те ще бъдат споделени с местната власт и ще се 

търсят съвместни начини за тяхното решаване.



Общата продължителност на 

проекта е 7 месеца

ДЕЙНОСТ 1 – 1-ви месец

ДЕЙНОСТ 2 – 2-ри – 7-ти месец

ДЕЙНОСТ 3 – 7-ми месец



Устойчивост на резултатите 

и на партньорството

Дейността на създадената Фейсбук група ще продължи и след края на проекта и ще 

продължи да бъде управлявана от неформалната група модератори.

В следствие на дейностите по проекта местните хора в община Своге ще видят ползите 

от социалната си активност в социалните мрежи за решаване на наболелите местни 

проблеми и ще продължат да развиват, публикуват и надграждат редовно групата. 

Това ще доведе до чувство на удовлетвореност в хората от използването на социалните 

мрежи, което ще повиши нивата им на допамин.

Местната власт също ще види ползите от директната социална активност на жителите в 

община Своге за подобряване на качеството на живот. 



ТАЗИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Е СЪЗДАДЕНА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ 
INTERREG-IPA CBC BULGARIA-SERBIA PROGRAMME, CCI № 2014TC16I5CB007. СЪДЪРЖАНИЕТО 

НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ Е ОТГОВОРНОСТ ЕДИНСТВЕНО НА СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ“ И ПО НИКАКЪВ 
НАЧИН НЕ ОТРАЗЯВА МНЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА 

ПРОГРАМАТА

Благодаря за 

вниманието !


