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ЦЕЛИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Натрупване на достатъчно и адекватна
информация за оценка на капацитета на участниците в
процеса на сътрудничество при планиране и
изпълнение на политики и на инициативи;

Идентифициране на добри практики за
взаимодействие между структурите на гражданското
общество и местната власт при планиране и
изпълнение на политики и на инициативи;

Формулиране на оценка на капацитета на
участниците в процеса на сътрудничество на местно
ниво при планиране и изпълнение на политики и на
инициативи.
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ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Изследвани практики:

Франция;
Великобритания;
Германия;
Гърция;
Румъния;
Чешката република.
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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Предмет на изследването: Начините и формите за
сътрудничество на местно ниво при планиране и
изпълнение на политики и на инициативи;

Задача: Сравнителния анализ с българските практики
и извеждане на модел за организация на
дейностите, свързани с взаимодействието на
гражданския сектор и местната власт, основан и на
добрите европейски практики.
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СФЕРИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Социални;
Екологични;
Образователни;
Културни.
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ФРАНЦИЯ
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АДМИНИСТРАТИВНОТО ДЕЛЕНИЕ НА
ФРАНЦИЯ

Конституционна република - неделима, светска, 
демократична, социална и децентрализирана”.
Разделена на:

26 региона
100 департамента
329 окръга (arrondissement)
3 883 кантона
36 783 общини

Специален статут на Париж, Марсилия и Лион.
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МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ

Проблем: Младите хора отсъстват от
процеса на взимане на решения на местно
ниво;
Решение: Създаване на младежки форуми, 
който да позволят на младите хора да
участват в живота на своята община: 

Ноември 2001 - постепенното създаване на
районните младежки съвети
Март 2003 – създава се Младежкия съвет на
Париж
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РАЙОННИ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТИ (РМС)

Всеки район има своя младежки съвет – общо 20;

Членове: всеки млад човек между 13 и 25 години;

Всеки съвет определя своя начин на работа;

Основни функции:
консултативна; 
активна, даваща право на реално участие в живота на
района.

Бюджет: всеки РМС има на свое разположение
бюджет;
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МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ НА ПАРИЖ

108 члена на възраст между 13 и 25 години, произлизащи от
20-те МРС

Основна цел: 
Подобряване на достъпа на младите хора до гражданството

Основни функции: 
консултативна
активна, даваща право на реално участие в живота на района

Начин на работа: 
Пленарни заседания
5 комисии на различни тематики + 1 постоянна комисия

Бюджет: разпределя се спрямо избраните от всяка комисия
проекти.
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ПРОЕКТИ ОСЪЩЕСТВЕНИ
ОТ МСП И РМС

За гражданството
Околна среда
Борба срещу дискриминацията
Култура
Превенция
Комуникация
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КВАРТАЛНИ СЪВЕТИ

Закон “Вайян” от 2002 – създаване на КС във
всички общини с население над 80 000 души;

Основна цел: Да асоциират гражданите на
големите градове към общинското управление

Община Париж: 121 квартални съвета

Състав и начин на работа:
Броят на КС се определя от районните общини
Състав и начин на функциониране: варират спрямо района
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Роля на кварталните съвети:
Обмен на информация
Форум за изслушване исканията на гражданите
Форум за дебат
Връзка между местната администрация и жителите.

Бюджет:
Оперативен бюджет - 3 305 евро;
фонд за участие на гражданите - 8 264 евро.

Обучения за кварталните съветници

КВАРТАЛНИ СЪВЕТИ
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РУМЪНИЯ
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Румъния се разделя на: 
Области (42);
Градове (262);
Малки/селски общини (2 686);

АДМИНИСТРАТИВНО
ДЕЛЕНИЕ НА РУМЪНИЯ



16

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА
МЕСТНО НИВО

Цели :

Да се изгради капацитет сред НПО за ефективно наблюдение на прилагането на
ЗДОИ от институциите и за осигуряване на подкрепа при това прилагане и да се
увеличи прозрачността и отговорността в общественото пространство.

Конкретни резултати:

Пет ресурсни центъра
Съвместната работа с местните заинтересовани страни
Интернет страница за достъп до публична информация и до
източниците на тази информация
Ръководство за Закона за достъп до обществена информация за
граждани и чиновници на органите на местната власт.
Обучения за държавни чиновници и журналисти за прилагане на ЗДОИ
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GRASP – ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ
ВЗИМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ НА МЕСТНО НИВО

Инициатива на USAID Румъния

Фокус на инициативата: 
Включването на гражданите във взимането на решения на местно ниво

Конкретни резултати:

Публични обсъждания (22) на проектобюджетите за 2004 – повече
от 1000 участници
Доклад с мненията и предложенията на гражданите
Отпускане и пренасочване на средства от деветнадесет кмета
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ИЗВОДИ
►Във всички изследвани страни има разлики
само във формите и нивата на проявление на
взаимодействие между структурите на
гражданското общество и органите на
местното самоуправление и местната
администрация. 

►Общо валидно за всички страни е смисълът и
целите на взаимодействието -
осъществяването на демократично и
прозрачно управление в полза на гражданите.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

http://kvartal.europe.bg
e-mail:office@europe.bg


