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НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 

НПО МРЕЖА И ГРАЖДАНСКИ ЦЕНТЪР 

 

• Основен проблем при участието на НПО в България в процеса 

на вземане на решения и определяне на политики на местно, регионално 

и национално ниво се явяват недостатъчният експертен капацитет, както 

и неспособността на НПО сектора да акумулира обществена енергия за 

застъпничество по въпроси, засягащи интересите на групи граждани. 

 

• Представителите на местната власт и вземащите решения ползват по 

скоро формално мнението на ограничен брой НПО с цел да отчетат 

гражданско участие без реално да са убедени в ползата от него и да 

очакват добавена стойност. 

 

 

 



СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА НПО МРЕЖАТА 

 

• НПО Мрежата за област Кюстендил ще бъде учредена от НЧ «Братство 1869» и 
регистрирана спрямо действащото законодателство в Република България. Тя ще 
обедини НПО от област Кюстендил. 

 
 

• НПО ще получат възможност да осигурят своята дейност не само чрез донорско 
финансиране, но и чрез дарения и доброволчески инициативи. 

 
 

•  НПО ще се ползват и като надежден партньор от структурите на местната власт, 
които реално допринасят за постигане на социална справедливост, демокрация и 
устойчиво развитие, отстоявайки принципите на добро управление и откритост 
пред гражданите. 

 
 
 



 

 
•Обединяването на НПО от областта ще улесни и канализира комуникацията с 
общинските структури. 

 
•Мрежата ще бъде своеобразен представител на НПО сектора в диалога с местната 
власт на областно ниво, което предполага и тясната ангажираност с проблемите на 
местните общности и уязвимите групи в област Кюстендил. 

 
 

• Създаването на НПО Мрежа ще създаде предпоставки за по-ефективна 
работа с НПО сектора в област Кюстендил не само по настоящия проект, но 
и по други инициативи за повишаване на организационния и функционален 
капацитет. 
 

СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА НПО МРЕЖАТА 

 



• Гражданският център ще функционира паралелно с Мрежата.   
 

• Той ще бъде основно свързващо звено между НПО Мрежата и гражданите по 
отношение на гражданското участие в процеса на формиране на политики и 
вземане на решения от общините в област Кюстендил. 

 
• Чрез него на практика се засилва чувствителността на НПО сектора към 
проблемите на местната общност и се подчертава основният принос на 
гражданските организации към обществото, а именно мониторинг на управление и 
отстояване на практики за добро управление чрез застъпничеството.  

 
• Центърът ще събира информация за реалното изпълнение на общински политики 
и мнението на гражданите за взети решения на местно ниво в сферите - икономика 
и финанси, екология и природни ресурси, малцинства и защита на човешките 
права, младежи, хора в неравностойно положение, след което ще я подава в 
систематизиран вид на НПО Мрежата.  

 
 

ФУНКЦИИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЦЕНТЪР 

 



 

• Постъпилите сигнали на гражданите ще бъдат разглеждани експертно от 

НПО Мрежата, с което да се засилят аргументите по тях или да бъдат 

обединени със сигнали на други граждани и след това да се пристъпи към 

тяхното реално представяне пред съответните общински органи. 

 
 

• Гражданският център ще информира гражданите, подали информация за 

предприетите стъпки от НПО Мрежата, придвижването на 

сигнала/препоръката до общинските структури и последвалите реакции. 

 
 

• Чрез НПО Мрежата и Гражданския център ще се акцентира върху 

необходимостта НПО да се ангажират в по-голяма степен със 

застъпническа дейност по отношение на интересите на групи хора и по този 

начин те ще бъдат припознати от обществото, като един от проводниците на 

неговите послания към вземащите решения и прилагащите политики на 

местно ниво. 

 

 

ФУНКЦИИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ЦЕНТЪР 

 



• Гражданският център ще бъде достъпен за всички граждани на област Кюстендил.  
 

•Той ще се помещава в НЧ «Братство 1869» и освен чрез физически контакт в 
офиса на Гражданския център, гражданите ще могат да подават сигнали/препоръки 
чрез: 
- интернет платформата, изградена със спомагателни функции при създаването на 
мрежата; 
- страницата на Гражданския център във Фейсбук; 
- открита телефонна линия за Гражданския център. 
 
 

• Ефективно функциониращият Граждански център ще позволи реалното ангажиране 
на НПО Мрежата с проблемите на всички местни общности и граждани на област 
Кюстендил, сред които има представители и на медии, дарители, малцинства, 
неформални граждански групи, представители на бизнеса и хора в риск от бедност. 

 

 



• Гражданският център ще разяснява конкретни непопулярни политики и взети 
решения на гражданите. По този начин ще бъде избегнато умишлено или 
несъзнателно манипулиране на общественото мнение и нагласи. 
 
• Диалогът с НПО сектора ще доближи работата на общинските структури 
до гражданите; 
 
• Ще спомогне за вземане на информирани и аргументирани решения, които най-
точно да отразяват интересите на местните общности 

 
• Ще допринесе за прилагане на непопулярни политики, които са с дългосрочна 
добавена стойност.  
 
• Ще доведе до популяризирането на НПО Мрежата сред общинските структури и 
обособяването й като партньор от страна на НПО сектора в областта. 
 
 

 

ПОЛЗИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НПО 

МРЕЖА И ГРАЖДАНСКИ ЦЕНТЪР 
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