
Проект ” СОФИЯ, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН –
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ”

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Великобритания
Примерът нa Честър
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Пакт за Честър (Chester’s Compact)

Пактът е инициатива на национално ниво, 
започнала още в началото на 90-те.
Всички общини са задължени да имат Пакт.
Пактът е писмено споразумение, договорено на
местно ниво и съставено съвместно от
гражданското общество и местната власт.
Целта е да се подобри съвместната работа на
СГО и местните власти.
Пактът е документ, който се преразглежда и
променя всяка година.
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Пакт за Честър (Chester’s Compact)

Пактът е споразумение между гражданския
сектор и местната власт в община Честър, 
което има за цел подобряването на
взаимодействието между тях.
Създава рамка за по-добре работещо
взаимодействие между СГО и местната власт
като поставя ясно заявени и споделени
принципи, задачи и дейности.

4



Пакт за Честър (Chester’s Compact)

Пактът включва:
10 основни принципа за съвместна
работа
4 основни задачи
Годишен план за действие
Съвместен инструмент за мониторинг
на изпълнението на споразумението
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Румъния
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Портал stiriong.ro
Проект на Фондация “Развитие на гражданското
общество”, финансиран от Тръста за гражданско
общество в централна и източна Европа.
Порталът има за цел да бъде източник на
информация и актуални новини и да улесни и
развие взаимодействието между СГО, бизнеса и
институциите на централно и местно ниво.  
Съдържа най-пълния списък с НПО в Румъния –
“Каталог на гражданското общество 2008”
Електронен бюлетин, получаван от над 8000 
потребители
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Структура – “Новини”
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Структура – “НПО”
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Структура – “Бизнес”
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Структура – “Институции”
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Добри практики от община Плевен

Обществен Съвет за сътрудничество
между НПО и местната власт
Индикативен списък на планираните за
разработване и изпълнение проекти на
община Плевен
План за мониторинг на общинската
програма за развитие на селата в
общината



Правилник на Обществен Съвет за сътрудничество
между НПО и местната власт

Основна функция на съвета е да регламентира параметрите на
сътрудничество между НПО и местната власт, като
конкретизира двустранните ангажименти и отговорности, 
съдейства за повишаване на взаимното доверие между
местната власт и НПО и осъществява пряк обмен на
информация между Община, Общински съвет и третия сектор. 

В състава на съвета участие имат представители на Общинския
съвет, на администрацията и представители на НПО

Тенденция към увеличаване представителството на Общинския
съвет - към момента 9 представители на ОС, 5 представители
на администрацията и 12 представители на НПО



Правилник на Обществен Съвет за сътрудничество
между НПО и местната власт

Конкретно изброени сфери и форми на
взаимодействие:

Съвместно разработване на проекти и програми с общинско
значение
Участие на НПО в разработване на планове и стратегии за
местно развитие
Предприемане на общи действия за решаване на
обществено значими проблеми
Организиране на съвместни инициативи в интерес на
местната общност.
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Добри практики от Столична
община
Комисия по европейски въпроси и връзки с
гражданското общество към СОС
Програма “Европейски проекти и развитие на
гражданското общество”
Решение № 759 на СОС от 11.12.2008 г. 
“Има за цел да подпомага развитието на
гражданското общество и подкрепя проекти, целящи: 
(...) взаимодействие между СГО и органите на
местната власт при създаването, прилагането и
популяризирането на политики, насочени към
развитие на местната общност”
Бюджет за 2009 г. – 500 000 лв.



Добри практики от Столична
община
Районен обществен съвет Младост
Основни цели на сдружението:
”да служи като постоянна форма на диалог между местните
общински власти и структурите на гражданското общество; 
да отговори на законния стремеж на обществените и
икономическите групи, на структурите на гражданското
общество да изразяват мнения, становища и предложения
по отношение на актове на местната власт, които засягат
техните интереси.
да спомага за ефективното сътрудничество между
администрацията, гражданите и гражданските организации”
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Районен обществен съвет
Младост
Източници на средства на сдружението:
членски внос;
дарения;
спонсорство;
средства от европейски и български организации за
реализиране на проекти;
стопанска дейност.

Начин на работа
Управителен съвет
Общо събрание
Комисии
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Добри практики от община Сливен
НПО Каталог
Регистрация на НПО онлайн чрез електронен
формуляр
Съдържа основната информация за НПО
Постоянно се актуализира
Онлайн формуляр за получаване на
подкрепа от община Сливен –
административна, финансова, материална, 
техническа и др.
Фонд за НПО



Квартални съвети в община Ловеч

Създадени с решение № 257 на ОС от
29.11.2004 г. – общо 6 регистрирани
Имат за цел да:
стимулират инициативата на гражданите при решаване на
проблемите на кварталите, където те живеят или работят;
решаването на проблемите зависи и от самите жители на
квартала;
изгради действено партньорство между кварталните съвети и
органите на местното самоуправление
повишаване ролята на гражданите за осъществяване на
обществен контрол при разпореждането с обекти, общинска
собственост, съгласно действащото законодателство.
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Квартални съвети в община Ловеч

Изграждат се по инициатива на
населението;
Бюджет:
в бюджета на ОА има определени
средства за всеки квартал
КС решава как да се изразходват тези
средства
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
http://kvartal.europe.bg


