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�Mестни власти = НПО
�местните власти като основатели и основни двигатели на НПО;
�“политически” и “функционални” НПО;

�Местните власти като пълноправни участници в НПО
�създаване и развиване на мрежи и експертиза;
�участие в проекти и консорциуми;�участие в проекти и консорциуми;

�“Проектно” сътрудничество между НПО и местните власти
�Участие на НПО в общински политики и дейности

�младежка, социална, спортна, здравна сфера;

�Сътрудничество между НПО и общини в конкурси и проучвания;
�Участие на НПО в нововъведения на местно ниво;



“ПОЛИТИЧЕСКИ” НПО на местните власти”

Местните власти са основатели и основни двигатели на НПО - Местните власти 
създават НПО за директна защита на своите интереси:

-Национални асоциации на МС – общини, градове, региони, департаменти;

МЕСТНИ ВЛАСТИ = НПО

-Национални асоциации на МС – общини, градове, региони, департаменти;
-Регионални асоциации на МС – на географски принцип;
-Международни асоциации на МС – регионални (НАЛАС), континентални (СЕОР) и 
световни (ОГМВ);
-Национални и международни асоциации на МС за защита на специфични интереси

УНИВЕРСАЛНИ АСОЦИАЦИИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
Всяка европейска държава има една или няколко НАЦИОНАЛНИ  асоциации на 
местните власти
�Съвет на европейските общини и региони (СЕОР) – най-голямата 
ОБЩОевропейска асоциация на МВ;
�Обединени градове и местни власти  (ОГМВ) – световната организация на 
местните власти със секции - континентални асоциации;



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АСОЦИАЦИИ на МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
�Европейска асоциация на планинските региони
�Асоциация на европейските региони
�Европейска асоциация на пристанищните градове
�EUROCITIES – Асоциация на европейските градове
�METROPOLIS – Организацията на големите градове
�PARTENALIA и CEPLI – Европейските междинните местни власти�PARTENALIA и CEPLI – Европейските междинните местни власти
�Световна организация на кметовете – франкофони (МОФ)

Основни дейности:
-промяна на законодателство;
-участие в съвещателни и консултативни органи; 
-лобиране;
-информационни кампании
-обучения и консултации;



“ФУНКЦИОНАЛНИ”  (ТЕМАТИЧНИ)  НПО на местните власти

Местните власти са съ-основатели и/или активни участници в НПО на функционален 
принцип за развиване на различни области.
-Развиване на мрежи и експертиза в различни области
-Изпълнение на проекти;
-Организиране и провеждане  на конкурси;
-Обмен на информация и добри практики;

�Мрежа на градовете – приятели на децата
�Енергийните градове
�Платформа на умните градове;
�Мрежа на креативните градове – UNESCO
�Compact of mayors – Мрежа от големите градове срещу климатичните промени;
�COGEN  - Развиване на когенерация (смесена енергетика); 
�ICLEI – мрежа на устойчивите градове
�Световна федерация на туристическите градове;
�Европейска мрежа “Среда за възрастни хора”;
�R-20 - Региони за действия в областта на климата;
�Европейска мрежа на градовете с културно наследство;
�Мрежата за децентрализация  DeLoG (от DEcentralisation and LOcal Governance)



„ПРОЕКТНО“ СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НПО И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ. НАЙ-
ЧЕСТИ ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО:

-Здравеопазване и социални дейности;
-Наркомании – помощни дейности, предоставяне на помещения;

-НПО подпомагат общините в социалните дейности – социален патронаж 

(Холандия);  

-Корупция и добро управление:-Корупция и добро управление:
-Изследвания, класации , обучения и консултации;

-Transparency International;

-ЕРКАС (ERCAS) – Европейски антикорупционен център 

-Човешки права и гражданско участие на местно ниво;
-организиране на петиции, референдуми и директна демокрация;

-сдружения на доброволци;

-Детска тематика;
-Градове – приятели на децата (Network of children friendly cities)



�Обществени поръчки – допитване до населението:
�Барселона – онлайн допитвания – организацията CitySmart (метода на 
отворените обществени поръчки)

МЕСТНИ ВЛАСТИ + НПО

�Градско управление, отпадъци и климатични промени:
�Участие в консорциуми с експертиза:

�Сантандер (датчици на контейнерите за отпадъци) и 
�Сиатъл (“trash-track” – проследяване на  отпадъка);
�Сензори по пътя за образуването на дупки и неравности (Бостън);

�Малцинствени проблеми:
�Развитие на медиаторство;



„ИНОВАЦИОННО“ И „КОНКУРСНО“ СЪТРУДНИЧЕСТВО

�Иновации за паркиране в Манчестър – телефонна апликация 
за намиране на места за паркиране и GPS навигация;

НПО ↔ местна власт

за намиране на места за паркиране и GPS навигация;
�Конвента на кметовете – награда за управление на енергия 
на местно ниво;
�Конкурс “Село на годината” – Чешката асоциация на 
градовете и общините
�Световната фондация на кметовете (World City Mayors) –
Световна награда на кметовете
�Наградата RegioStars – EK
�ЕUROPA NOSTRA – Награда за културно и природно 
наследство



„ИНОВАЦИОННО“ И „КОНКУРСНО“ СЪТРУДНИЧЕСТВО

�Награда “Гуанчжоу” за градска иновативност – организацията 

(ОГМВ) Обединени градове и местни власти

НПО ↔ местна власт

(ОГМВ) Обединени градове и местни власти

�Награда за градове – приятели на децата (children-friendly) 

общини

- Австрийската асоциация на общините

�Европейска зелена столица – Европейска комисия

�Европейска спортна столица – Европейска федерация на 

столиците и градовете на спорта (ACES Europe)



БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕТО!
ВЪПРОСИ???


