
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.

Изграждане на капацитет за
ефективно взаимодействие
между гражданския сектор и
местната власт

Тихомира Трифонова



Информация и комуникация
1. Укрепване и развитие на механизми за събиране

на необходимата информация, обмен със
заинтересованите страни и разпространение сред
широката публика

2. Съобразяване на комуникационните средства с
местните културни, икономически и социални
условия за обхващане на всички групи



Правна рамка

1. Попълване на пропуските за ефективно
взаимодействие нормативната уредба

2. Стремеж към разумен баланс на ролите и
задълженията на властите и гражданското
общество в процеса на вземане на решения



Институционални процедури

1. Насърчаване създаването на партньорства
(формални и неформални), позволяващи
съвместни решения и сътрудничество

2. Въвеждане на вътрешни разпоредби, които дават
възможност за граждански мониторинг и регулират
открития и прозрачен институционален процес



Обучение и увеличаване на знанията

1. Насърчаване на инвестициите в обучение и
придобиване на знания като стимул и капацитет за
гражданско участие

2. Широко популяризиране на знанието, необходимо
за ефективно участие в процесите



Финансиране на участието

1. Разпределяне на разходите и ресурсите за участие
между страните в процеса на формулиране на
политики, проекти и програми

2. Въвеждане на механизми за отчетност



Възможности и средства за
гражданско участие

1. Насърчаване на изграждането на партньорства
между институциите и различните сектори на
гражданското общество

2. Оползотворяване на механизмите за
гражданско участие, залегнали в правните
норми и процедури



Условия за ефективност
на взаимодействието

-Обществено доверие в организациите от
гражданския сектор

-Поддържане на диалог между страните

-Включване на общностите



Условия за ефективност
на взаимодействието

- Контрол на легитимността и ефективността на
действията на общинската администрация

- Частни действия в обществен интерес

- Социални мрежи и социален капитал



Как се оценява ефективността на
взаимодействието

- Определяне на цели за ефективност на
взаимодействието

- Операционализиране на взаимодействието – план за
действие

- Проследяване на напредъка



“Промяна в правилата на играта”



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
www.kvartal.europe.bg


