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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. 
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Осъществяване
на плана за
действие Анализ и проучване

Анализ на
средата

Съгласуване

Мониторинг

Консултация
/съгласие
сред ЗИ

Оценка на
постигнатите
резултати

Поддържане на
посоката/въвеж
дане в сила, 
санкции

Осъществяване
на плана за
действие

Решение за приеманеИзпълнение

Намерени
я и цели

Последици/ 
Резултати

Проблем/Идея

План за
действие

Разглеждане
на варианти

Определяне на
визия, 
стратегически
цели и
резултати
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Водещи принципи
Почтеност –етични правила във всяка
фаза и за всички участници;
Участие;
Прозрачност и отчетност;
Информираност;
Публичност;
Ефективност и ефикасност;
Добросъвестност и добронамереност.
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Планиране и формулиране:

Включване

Приоритетите

Ресурсите на ЗИ

Нуждите на ЗИ

Споделени
мисии

Определяне
на
заинтересовани
страни (ЗИ)

Програма за
изпълнение

Очаквани резултати

Оперативни цели

Стратегически цели

Визия

Участие
Представителност
Прозрачност
Информираност;
Почтеност

Анализ на средта
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Изпълнение на политики за
местно развитие

Мониторинг

Изпълнение

Отчитане на
резултатите

Външни
изпълнители

Вътрешни
ресурси

Информираност
Прозрачност
Безпристраност;
Добросъвестност

Възлагане на
планиранетие
мерки:
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Етични правила за гражданско
участие
Варианти:
Общи етични правила, приложими към
всички участници в процеса на
взаимодействие; 

или
Отделни правила, отчитащи спецификата
на СГО, администрацията, местното
самоуправление;
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Етични правила на СГО
Всички приели такива общи правила, 
образуват общност, изградена на
доверие;
Този подход се прилага само към
регистрираните структури на СГО. 
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Основни компоненти на етичните
правила за СГО

Всички споделят принципите на доброто
управление;
Работят в режим на прозрачност на:
Учредителите, членовете, управлението;
Интересите, които защитават;
Спонсорите и донорите;
Финансирането и неговото разходване;
Дейността и резултатите от нея.



10

Основни компоненти на етичните
правила за СГО
Отчетност както на цялата дейност на
организацията, така и на дейността по
отношение на местното развитие;
Избягване конфликт на интереси;
Нетърпимост на всяка форма на
корупция;
Стремеж към постигане на общо
разбиране за обществен интерес;
Доверие и взаимно зачитане.



11

Фактори за успех
Участие:

Правила;
Добронамереност;
Механизми за включване.

Финансиране:
Средства на общината и СГО;
Средства от външни източници;

Форми:
Обществени/ консултативни съвети;
Публично-частни партньорства;
Съвместни проекти;
Обратна връзка

Информационно осигуряване и публичност.

капацитет

ресурси

техники

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


