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ЗА ПРОЕКТА
Оперативна програма: 
“Административен капацитет”, съ-
финансирана от Европейския социален
фонд; 
Приоритет: ““ДоброДобро управлениеуправление””;
Подприоритет: ““ПрозрачнаПрозрачна ии почтенапочтена
държавнадържавна администрацияадминистрация””



ПАРТНЬОРИТЕ
Партньори на Европейския институт по проекта са
три от водещите общини в България :

София
Плевен,
Сливен

Партньорите:
участват равнопоставено в проекта
ангажирани са с целите на проекта, като осигуряват пълно
съдействие и включване от страна на органите на местно
самоуправление и общинските администрации. 
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ЦЕЛИ
Обща цел:
Да подобри взаимодействието на органите на местната власт и местната
администрация в София, Плевен и Сливен със структурите на гражданското
общество и по този начин да се създаде едно по-дoбро, почтено и прозрачно
управление в полза на гражданите.

Специфични цели:
Да приложи добри европейки практики за взаимодействие на органите на местната
власт и местната администрация със структурите на гражданското общество в София, 
Плевен и Сливен с оглед да осигури добро, почтено и прозрачно управление в полза
на гражданите;
Да повиши капацитета на структурите на гражданското общество в Столична община, 
общини Плевен и Сливен за взаимодействие с местната власт и местната
администрация;
Да повиши капацитета на местната администрация в Столична община, общините
Плевен и Сливен за взаимодействие със структурите на гражданското общество;
Да създаде модел за взаимодействие: органи на местното самоуправление-местна
администрация-граждани. 



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Целевите групи на проекта са:

неправителствените организации в трите
общини Столична, Плевен и Сливен, имащи
отношение към доброто управление, 
устойчивото развитие, равните възможности
за всички; 
общински администрации в трите общини

Естествена непряка целева група:
кметове и общински съветници, които взимат
политическите и оперативните решения на ниво
община.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 1:  Анализ на европейски практики за взаимодействие

между структурите на гражданското общество и органите на
местното самоуправление и местната администрация;

Дейност 2:  Анализ на капацитета на органите на местната
администрация за работа с гражданския сектор при планиране
и изпълнение на политики и на инициативи, финансирани с
публични средства;

Дейност 3:  Анализ за ролята и практиките за работа на
общинските съвети с гражданския сектор;

Дейност 4:  Анализ на капацитета на гражданския сектор за
работа с местните власти при формирането на местната
политика и процеса на взимане на решени;



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 5:  Организиране на публични обсъждания на
разработените анализи и предложените решения;

Дейност 6:  Разработване на модел за организация на
дейностите, свързани с взаимодействието на местната
администрация и местната власт с гражданския сектор;

Дейност 7:  Семинари за прилагане на разработения модел;

Дейност 8:  Изработване на Наръчник за ефективно
взаимодействие ефективно взаимодействие между
гражданския сектор и местната администрация и местната
власт;

Дейност 9:  Дейности за информация и публичност.



РЕЗУЛТАТИ
КЪМ МОМЕНТА

Доклад добри европейски практики;
Формулирани оценка и препоръки на
капацитета за взаимодействие в
трите общини:
Общинска администрация;
Местна власт;
Структури на гражданското общество.



РЕЗУЛТАТИ
КЪМ МОМЕНТА

Изводи и препоръки за подобряване на
взаимодействието;
Проект на модел, основан на
препоръките и добрите практики.
Осъществени обсъжданията на
анализите и започнат дебат по
модела.



Какво следва?
Дискусии по модела:

3 еднодневни;
8 двудневни.

Изработване на наръчни за по-добро
взаимодействие, основан на модела;
Информация и публичност чрез:

http://kvartal.europe.bg



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


