
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.

Роля на местната администрация
при взаимодействие с гражданския
сектор за планиране, формулиране и
изпълнение на политики за местно
развитие

Станка Делчева



Закон за местното самоуправление и
местната администрация
Кметът на общината поддържа връзки с
политическите партии, обществените
организации и движения, както и с други
органи на местното самоуправление в
страната и в чужбина;



Правилник за организацията и дейността на ОС – Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2007-2011 година

Кметът на общината организира
развитието на партньорски отношения с
общини от страната и чужбина и с
неправителствени организации



Правилник за организацията и дейността на ОС – Плевен, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2007-2011 година

Отдел „Управление на проекти и евроинтеграция
Разработване на стратегии, програми, концепции и прогнози за
осъществяване на комплексни подходи при решаването на основни
проблеми, формулирани като приоритети на Общинския план за
развитие на Община Плевен
Разработва проекти идеи на Община Плевен по конкретни
проблеми на общността, както и участва в разработването на
партньорски проекти
Извършва цялостно изпълнение на финансирани собствени /на
Общината/ проекти, както и участва в изпълнението на части от
финансирани партньорски или външни проекти на други
организации
Разширяване и засилване на връзките с неправителствените
организации, работещи в обществена полза чрез осъществяване
на конкретни форми на сътрудничество
Предоставя поискана информация, консултации и услуги на
граждани и организации във вид, обем и съдържание, нормативно
регламентирани и установени с административни процедури



Роля на местната администрация при
взаимодействие с гражданския сектор

При консултиране на процеса на планиране, 
изпълнение и мониторинга на политики за
местно развитие;
При наблюдението на планирането, 
изпълнението и мониторинга на политики за
местно развитие;
При осъществяването на политики за
местно развитие – сътрудничество в
изпълнение на проекти, съвместно
предоставяне на услуги, други форми на ПЧП



Взаимодействие с гражданските
организации

Формулиране на ясни очаквания за ролята на
гражданския сектор във взаимодействието:

отчитане на мнението и експертизата, 

подкрепа или

отчетност? 

Консултации

Съвместно
изпълнение на
проекти, 
предоставяне на
услуги

Наблюдение



Роля на местната администрация при
взаимодействие с гражданския сектор

Рамка, определяща визията на
взаимодействието с гражданския сектор

Документ – необходимост или ...

Процедура за консултации



Роля на местната администрация при
взаимодействие с гражданския сектор за местно
развитие

Консултиране
Активно информиране;
Включване;
Прозрачност на процеса

Осъществяване
Прозрачност на процеса

Наблюдение
отчетност



Консултиране

Закон за Регионалното развитие

На местно ниво кметът на общината и общинският
съвет имат правомощия по

разработването, обсъждането, приемането, изпълнението и
отчитането на общинските планове за развитие и
програмите за тяхната реализация.

На кмета е възложена функцията по осигуряване
публичност и прозрачност на общинския план за
развитие, както и на действията по реализацията му.



Консултиране

При разработване на стратегии, програми, концепции и прогнози за
осъществяване на комплексни подходи при решаването на основни
проблеми - осъществяване на конкретни форми на сътрудничество

Предоставяне на информация за процеса и възможностите за
решаване на проблеми
Събиране на информация за статуса на проблеми
Организиране на обсъждания – конкретни програми, проекто бюджет

При разработване на проекти идеи на Община Плевен по
конкретни проблеми на общността - осъществяване на конкретни
форми на сътрудничество

Предоставяне на поискана информация, консултации и услуги на
организации във вид, обем и съдържание, нормативно
регламентирани и установени с административни процедури –
активно информиране



Консултиране – достъп до информация –
активно информиране

Регистър на гражданските организации, 
развиващи дейност на територията на общината -
доброволен

Регистър на проектите, осъществявани от
общината – приключени, настоящи, планирани

Включване в регистъра на проекти на НПО, подкрепени
от общината (с информация за предоставената
подкрепа) – задължителен за НПО, получили подкрепа

Представяне на информация за възможности за
участие на НПО в общински програми и проекти



Консултиране

Обществен Съвет за сътрудничество между НПО и местната
власт - увеличаване представителството на Общинския съвет

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.



Осъществяване

Предложения/Решения за партньорство в
изпълнение на конкретни проекти за решаване на
проблеми на местното развитие;
Предложения/Решения за предоставяне на ресурс за
подкрепа работата на НПО за решаване на
проблеми на местното развитие
Предложения/Решения за съвместно с НПО
предоставяне на услуги, напр. делегирани дейности

Критерии за избор!



Осъществяване

Съдействие на НПО:
чрез предоставяне на помещение за офис и/или за извършване
на дейността на НПО при преференциален наем / става въпрос
за постоянно действие /;
чрез сключване на договор за съвместна дейност, при който
общината осигурява за своя сметка помещение/я, а НПО
предоставя съответни услуги/дейности;
чрез осигуряване на необходимото съфинансиране на НПО, 
като се заложи определена сума в общинския бюджет.



Осъществяване

Съдействие на НПО:
чрез участие в разработването на партньорски
проекти
чрез участие в изпълнението на части от
финансирани партньорски или външни проекти на
други организации

Критерии за избор!



Осъществяване

Обществен Съвет за сътрудничество между НПО и местната
власт - увеличаване представителството на Общинския съвет

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



Наблюдение

Предоставяне на информация за дейността на общината за
изпълнението на политики за местно развитие – активно
информиране

Регистър на проектите, осъществявани от общината –
приключени, настоящи, планирани – представяне на
резултати

Включване в регистъра на проекти на НПО, подкрепени от
общината (с информация за предоставената подкрепа) –
задължителен за НПО, получили подкрепа – представяне на
резултати



Роля на местната власт при взаимодействие
с гражданския сектор за местно развитие

Консултиране

Осъществяване

Наблюдение



Взаимодействие

Осигуряване на устойчивост на
взаимодействието

Инициатива



Координация на оперативната дейност в
местната администрация за взаимодействие
с НПО

Постоянна работна група в рамките на
общинската администрация за
координация на работата с НПО с участие
на представители на дирекциите, на които
са възложени подобни функции

Координация и съгласуване на позициите
на общинска администрация в
Обществения съвет за сътрудничество



Процедура за участие на НПО в работата на
комисиите на ОС

Функции на представителите на НПО в комисиите –
консултативни (предоставяне на експертно мнение)
Избор:

Експертиза
Представителност

Номиниране на представители от НПО в сектора
Съгласуване на номинациите в Обществения съвет за сътрудничество

Правила за работа
участие – постоянно като наблюдател, представяне на експертно
мнение при подготовка за разглеждане и разглеждане на
определени въпроси, вкл. и при обсъждане на програви за местно
развитие и доклади за изпълнение
отчитане на участието – доклад за представени експертни мнения
и становища пред Обществения съвет за сътрудничество



Развитие на функциите на Обществения съвет за
сътрудничество между НПО и местната власт

Обсъждане на годишната индикативна програма за
изпълнение на Общинския план за развитие;
Изработване на критерии за:

избор на проекти за включване в Годишната индикативна
програма;
подкрепа на НПО за изпълнение на проекти или дейности, 
свързана с предоставяне на материална база

Обсъждане и избор на проекти на НПО за включване
в Индикативната програма;
Становище за подкрепа, свързана с предоставяне на
материална база
Конфликт на интереси!



Развитие на функциите на Обществения съвет за
сътрудничество между НПО и местната власт

Формиране на общински фонд за подкрепа на инициативи и
проекти на НПО;

за осъществяване на проекти на НПО, свързани с приоритетие на
местното развитие;
за съфинансиране на проекти на НПО, свързани с приоритетите на
местното развитие и получили финансиране от извънбюджетни
източници

Изработване на критерии за подкерпа на инициативи и
проекти на НПО:

кандидатстване (програма „Европейски проекти и развитие на
гражданското общество” на Столична община);
подкрепа на НПО за изпълнение на проекти или дейности, 
свързана с предоставяне на материална база;

Роля на Обществения съвет при взимане решения за
разпределяне финансирането от Фонда:

положително становище за проекта (конфликт на интереси!), 
участие на представители на Обществения съвет в комисията за
оценка (конфликт на интереси!)



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
www.kvartal.europe.bg


