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Термини и определения

Структури на гражданското
общество; 
Политики за местно развитие;
Политики и сфери на политиките
на местно ниво;

Взаимодействие;
Сфери на взаимодействие.
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Структури на гражданското
общество

В широк смисъл под гражданско
общество се разбира самоосъзнатостта
и самоинициативата на гражданите да
се обединяват за постигането на общи
цели;

В тесен смисъл гражданското общество
обхваща само регистрираните
юридически структури на гражданите. 



Политики за местно развитие
Съставна част от политика в определен сектор
или сектори, която цели ускоряване на
социалното, икономическото и общественото
развитие на общината (населеното място, района, 
квартала) и постигане на качествено подобряване
на индикаторите, характеризиращи състоянието
на съответния сектор.
Реализира за определен период от време на
територията на общината, населеното място, 
района, квартала. 
Политиките за развитие се реализират чрез серия
от целенасочени действия на централната и/или
местната власт .



Взаимодействие между СГО и местната
власт и местната администрация

В процеса на планиране, финансиране, 
изпълнение, наблюдение, контрол и отчет
на мерките на политиката на развитие;
Подпомага процеса на информирано
вземане на решения;
Защитава интереси на общността;
Повишава доверието в местната
политика;
Ускорява процеса на развитие.



Сфери на взаимодействие
Социална:

Околна среда; 

Икономика;

Образование;

Култура;

Здраве;

Други.



Водещи принципи
Почтеност –етични правила във всяка
фаза и за всички участници;
Участие;
Прозрачност и отчетност;
Информираност;
Публичност;
Ефективност и ефикасност;
Добросъвестност и добронамереност.



Компоненти на взаимодействието

Консултации;
Мониторинг;
Сътрудничество в т.ч. ПЧП;

Комуникация;
Отчетност



Консултации
В процеса на формулиране на политиките и в
процеса на взимане на решения;
Между органите на местната власт и СГО с
подкрепата на администрацията или между
администрацията и СГО във фазата ма подготовка
на решения за органите на властта;
Представителност на интереси-необходима е
представителност на структурите на гражданското
общество;
Идентифицирани заинтересовани страни;
Незадължителност на препоръките на СГО;
Задължителна обратна връзка към СГО



Мониторинг
Наблюдение и безпристрастна оценка на процеса на:

взимане на решения и формулиране на политики/действия, 
изпълнение на политики/решения/действия; 
ефективността и ефикасността на политики/решения/действия
финансирани с публични средства;

Формулиране на предложения за подобряване на
самия процес и ефективността и ефикасността на
политики/решения/действия, финансирани с публични
средства.
Условия:

Висок капацитет на гражданските организации за извършване на
експертен граждански мониторинг;
Осигурено финансиране, не влияещо на независимостта на
експертната гражданска оценка; 



Взаимодействие при изпълнение на
мерки за развитие

Използване натрупания капацитет извън
администрацията за допълване капацитета на
администрацията в полза на по-доброто
управление, предоставяне на услуги на
гражданите и местното развитие;
Различни форми на публично-частни
партньорства.



Участници СГО по компоненти
1. Консултации - организации, заявили

представителност на интереси (на
определени групи, иконимически или
други);

2. Мониторинг-организации с мисия и
капацитет да наблюдават и оценяват
публични политики;

3. Изпълнението- всички, не участващи
в процесите по т.1 и т. 2. 



Комуникация и Отчетност
Комуникация:

Осигурява прозрачност на процеса, 
информираност при вземане на решения;

Отчетност
В контекста на доброто управление отчетността е
в центъра не само по отношение на публичните
власти, но и на бизнеса и структурите на
гражданското общество.
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