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Идеята зад работното заглавие на проекта е, че най-
точното усещане за градската среда имат самите граждани. 
Изпълнението е с игра на думи - близкото произношение на 
Citizens(граждани) и Citysense(буквално - градско усещане).
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Въведение Ежедневно всеки един от нас се сблъсква с проблеми, 
за които има решения или идеи за промяна към по-
добро. Причината за това е, че вътрешно всички ние 
се стремим към по-смислен, по-позитивен и красив 
начин на живот. 

• Намирането на съмишленици в гражданското 
общество.Намирането на хора с подобни 
виждания, цели и представи по пътя към 
осъществяването на нашите идеи е главният 
проблем. Често група от “съподвижници” 
фактически съществува, но липсва връзката 
между тях, което е най-важната предпоставка 
за осъществяването на общите им идеи. 
Други съпътстващи проблеми са липсата на 
условия за работа в екип като свободно време и 
пространство за срещи. Проблемът лесно може 
да се илюстрира при съпоставка с наличие на 
формална организация. Формалните организации 
действат по определени правила и процедури, а 
хората в тях имат определени роли. Така идеите, 
както и проблемите, често са адресирани и се 
знае как може да се активира дейността по 
тяхното реализиране/решаване. Липсата на 
формална организация е пречка за реализирането 
на определени идеи в обществото.

• Нужда от платформа за култивиране на идеи 
или „Инкубартор за идеи“ - Добрата идея е 
крехка в началния си стадий на развитие, 
поради несигурност в ползата й и липса на 
подкрепа. За да продължи да се развива има нужда 
от съмишленици, ресурси и работа, които я 
защитават и осъществяват.

• Нуждата от лесна и пряка връзка между 
гражданското общество и Общината. 
Моментната система за комуникация между 
Община и граждани е ограничена само в 
двупосочна кореспонденция, която е затруднена 
от бюрокрация. Това възпрепятства публично-
частното партньорство

• Решаване на конкретни (най-често микро) 
проблеми в града и обществото. Развитие на 
грaдската среда и на самото гражданско общество 
чрез организирането на социални проекти.

Проблеми, 
които се 
адресират
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Цели на 
проекта

Платформата ще позволи организирането на 
отделните индивиди в група от хора (неформална 
организация) с еднаква цел по конкретен казус. Ще 
спомогне преодоляването на липсата на канал за 
комуникация, за да се осъществи разпространението 
на идеята и организирането на отделните индивиди. 
Така ще се преодолее проблема с липсата конкретен 
механизъм, който да превърне отделните индивиди 
в една общност.

Да се разработи платформа, която да:

• Стимулира гражданите да споделят идеи за 
подобрение на градската среда или за провеждане 
на различни мероприятия със социално значение;

• Да улесни хората с идеи да ги разпространят и да 
намерят съмишленици;

• Да помогне на хората да се (само)организират за 
реализирането на своите идеи;

•  Да даде идеи и посока на общината за нуждите на 
гражданите и;

• Да даде възможност на общината да финансира 
и участва активно в проектите, създадени от 
организирали се граждани.
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Oписание на 
проекта

City Sense представлява онлайн платформа, подържана 
и промотирана от община Бургас, която има за цел 
да бъде работна и социална среда за хора, които имат 
възможност да превърнат идеите си в проекти с 
обществена и социална насоченост. Функциалността 
на платформата ще дава възможност на участниците и 
наблюдателите да организират, yправляват, реализират 
и анализират изпълнението на проекта от идея през 
изпълнение до завършване, ефективност и поддръжка. 
Платформата ще даде възможност на Общината да 
идентифицира, одобрява и подпомага реализиране на 
общественополезни проекти чрез общинско-публични 
партньорства.

Функционалност – Платформата ще дава възможност 
за организиране и реализиране на проекти по идеи на 
граждани. Това става чрез публикуването на идеята 
на системата под формата на онлайн проект, в който 
човекът ще има възможност да обясни и представи 
своята идея и евентуално да посочи необходимите 
му ресурси за изпълнението и. Целта на споделянето 
на проекта чрез платформата е да бъде генериран 
интерес от хора, заинтересувани от проекта. Една 
от функциите на CitySense ще позволи всички или част 
от заинтересовани граждани да се организират в екип 
за подобряване и изпълнение на идеята, друга функция 
ще позволи събирането и разпределянето на ресурси 
(финансови, човешки, материални) за реализиране на 
проекта. Участниците ще имат възможност да отчитат 
как ресурсите се разпределят и какво е моментното 
състояние на проекта. Платформата ще предоставя и 
широк спектър от статистическа информация, за да 
може всички заинтересовани да анализират събраната 
информация. Общината ще има възможност:

• Да следи дали проектите отговарят на бъдещите 
планове на общината;

• Да дава експертна помощ на организаторите;

• Да осигурява контакти с организации с цели, подобни 
на дадения проект;

• Да осигурява ресурси по проекти;

• Да инициира собствени проекти и обсъждания;

• Да популяризира платформата и да изисква мнението 
на гражданите;

• Да следи изпълнието на проектите;

• Да анализира статистическа информация, възоснова 
на която да променя и подобрява системата

• Да осигурява стимули и награди за изпълнени проекти
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Примерна схема 
на CitySense

CitySense

Èìå íà ïðîåêòà
Àâòîð
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ÎÒÊÐÈÉ
ÏÐÎÅÊÒ

www.citysense.bg

Òúðñè Âëåç | Ðåãèñòðàöèÿ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam nibh 
leo, congue at congue vel, venenatis a neque. Quisque accumsan 
libero ac ligula consectetur tempus. Mauris sed arcu vel metus 
imperdiet consectetur sit amet et tortor. Nam tortor dui, pretium in 
cursus vel, euismod sit amet lacus. Fusce et vestibulum arcu, a 
porta orci. Cras et laoreet nulla. Nulla facilisi. In eget diam posuere, 
hendrerit magna a, auctor nisl. Etiam sed libero semper, porta leo a, 
mattis purus. Maecenas varius metus eget tristique porta. Quisque 
in neque sem. Sed id nulla id eros malesuada ultrices a nec urna.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Ñíèìêà èëè äðóã 
âèçóàëåí ìàòåðèàë

Àäðåñ èëè ìåñòîïîëîæåíèå, 
Áóðãàñ, Áúëãàðèÿ

ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅ

ÐÅÑÓÐÑÈ

15 000 ëâ.
ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ

12
ÄÎÁÐÎÂÎËÖÈ

ÁÅÒÎÍ 4 Ì3

41

×ÎÂÅØÊÈ

ÍÅÄÅÎÑÒÀÒÚ×ÍÈ

ÔÀÇÀ 3

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit.

ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ÌÀÒÅÐÈÀËÍÈ

ÓÄÎÁÐÅÍÎ
ÎÁÙÈÍÀ
ÁÓÐÃÀÑ

ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍ
ÎÁÙÈÍÀ
ÁÓÐÃÀÑ

Показва началната страница на проект. 
Схемата илюстрира как всеки попаднал на 
проекта ще има възможност да проследи 
изпълнието му или да участва активно.
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Примери за 
проекти

• Организиране на съседите за почистване, 
озеленяване или охрана на обща собственост. 
CitySense - ще дава възможност за бързо и 
лесно координиране на всички заинтересовани, 
да инвестират време и средства в малки 
проекти като цялата организационна работа 
се извършва през системата в удобно време. 
Пример: Събиране на пари за почистване - Това 
обикновено е свързано с обикаляне от врата на 
врата и загуба на време. Чрез системата това 
ще бъде избегнато, ащото тя ще следи кой е 
платил и колко са събраните пари.

• Организиране на социални мероприятия. 
Пример: Организиране на футболен турнир. 
Системата ще дава възможност на хора да се 
записват и регистриат за участие, да се съдаде 
график за мачовете, условията и т.н. Ще дава 
възможност да се следи процеса и да се помага 
на организаторите.

• CitySense дава възможност на организации 
да създават благотворителни кампании за 
събъране на ресурси за нуждаещи се - дрехи, ел. 
уреди и т.н. Както и възможност за събиране 
на доброволици за ремонти на библиотеки, 
учелища и други обществени сгради.

• Граждани са решили голям инфраструктурен 
проблем или имат идея как може той да 
бъде решен. Подобен проект може да бъде 
представен на общината чрез системата. 
Като ще има възможност да се дискутират 
и анализират фактори и проблеми по идеята. 
Това ще даде възможност на общината и 
гражданите да търсят решения заедно и да 
участват в постоянен диалог.

• Общината може да организира кампания 
за събиране на идеи за европейски проект с 
определени параметри. Всеки желаещ с идея ще 
има възможност да кандидатсва или гласува за 
определена идея.

• Общината ще може да организира обществени 
гласувания за проблеми и проекти, касаещи 
всички граждани. Това ще й даде възможност 
да следи и да взима решения, взимайки под 
внимание мнението на хората.
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Ефекти и 
ползи

• Ще се предостави реален механизъм за 
“реализирането” на гражданско общество 
и развитието на градска общност и микро-
общности чрез електронните технологии. 
Едно от основните предимства и възможности 
на съвременните технологии е именно 
улеснение и управление на комуникацията, 
което ние намираме за основна пречка при 
превръщането на група от отделни индивиди в 
една общност. Реализирането на платформата 
ще помогне на гражданите да се организират 
в една общност, нещо повече - да бъдат и да се 
развиват като такава.

• Ще бъдат подобрени много аспекти от 
локалния, междусъседския и цялостния градски 
живот и ще се спомогне реализирането на 
множество социално-обществени дейности.  
На хората ще се даде възможност да се 
почувстват като значима част от един 
колектив , който ще се справя с решаването 
на проблеми и взимането на решения, 
водещи както към развитие и подобряване 
на градската среда, така и към вътрешно 
удовлетворение на отделния човек като 
участник и бенефициент.

• Освен за решаването на проблеми, хората 
ще могат да организират мероприятия 
със спортен, развлекателен или социален 
характер. Това ще допренесе за качествено 
подобрение на социалния живот на 
гражданите. Не трябва да забравяме, че голяма 
част от нашия живот има социално измерение 
и то се отнася именно до “непознатите” 
хора, с които живеем и споделяме града и 
ежедневието си. Платформата ще създаде 
условия за гражданите да се социализират и 
да умножат моментите на взаимносподелени 
преживявания, което ще повиши чувството 
им на принадлежност към социалния и градски 
живот.

• Общинската администрация като управляваща 
платформата ще има възможност да се 
запознае отблизо с проблемите и идеите 
на своите граждани, както и да помогне за 
реализирането на дадени проекти. Това ще 
скъси дистанцията и подобри комуникацията 
между общинската администрация и 
гражданите. С общи средства и усилия те ще 
успяват да решават и реализират различни 
видове проекти. 
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Участие на 
общината

Освен да управлява проекта и готовата 
платформа, Общината има възможността и ще 
изиграе основна роля при популяризирането на 
платформата. Нещо повече, чрез своите канали 
(уеб сайт, прес конференции, връзки с медиите) 
Общината ще може да популяризира отделни 
проекти с по-голямо обществено значение.

Общината със своята активност може да прикани 
гражданите да се регистрират и да бъдат 
дейни участници в платформата. А със своите 
контакти и структура, може да въвлече общински 
органи, местни представители на държавни 
институции, както и фирми да вземат дейно 
участие.

Разбира се, самата Община може да стимулира, 
участва и спомага реализирането на конкретни 
проекти. С хора, пари, материали, обезпечаване на 
реда и сигурността, организация, разрешителни. 
Както и да пуска собтсвени проекти, които да 
ангажират гражданското участие.

8



Автори

Благодарим за 
отделеното
внимание!

Веселин Стойлов - CEO of StivaSoft

Иван Манолов - Digital Product Designer

С помоща на:

Екипа на Stiva Soft

Красимир Димов

Яница Манолова
9


