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Правна рамка
• Член 3 на Европейската харта за местно самоуправление
определя: „Под местно самоуправление се разбира правото и
реалната възможност за местните общности да регулират и да
управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в
интерес на тяхното население, съществена част отинтерес на тяхното население, съществена част от
обществените дела”.

• Член 17 на Закона за местното самоуправление и местна
администрация регламентира, че „Местното самоуправление се
изразява в правото и реалната възможност на гражданите и
избраните от тях органи да решават самостоятелно всички
въпроси от местно значение, които законът е предоставил в
тяхна компетентност ...”.



Неправителствените организации в България

• Към настоящия момент сферите на дейност на
неправителствените организации (НПО) покриват широк спектър
– екология и опазване на околната среда, социални дейности,
икономика, образование, здравеопазване, развитие на
гражданското общество и други.гражданското общество и други.

• Липсват на механизми за устойчивото финансиране на НПО. По-
голямата част от тях са почти или изцяло финансирани от
различни донорски програми или фондовете на Европейския
съюз.

• Индексът за устойчивост на НПО в България за 2013г. е 3,3, т.е.
остава непроменен в сравнение с 2012г. Това нарежда страната
ни на 9-то място в Централна и Източна Европа и показва, че
гражданският сектор у нас все още е нестабилен.



НПО и сътрудничество с общината  
Защо? (1)

• В развитите европейски демокрации
участието на представители на НПО в
процесите на вземане на решения и
формиране на политики се превръща
в общоприета практика на публичнотов общоприета практика на публичното
управление.

• Участието на гражданите и НПО в
тези процеси е условие за открито,
отговорно и ефективно управление.

• Когато местните политики се
изработват и съгласуват с всички
заинтересовани страни, се създават
предпоставки за устойчиво развитие.



НПО и сътрудничество с общината
Защо? (2)

• НПО представят интересите на

гражданите по отношение на местните

политики. Те имат ключово значение при
идентифициране на местните нужди.

• НПО консултират местната власт.

• НПО могат да организират съвместни

инициативи с местната власт в полза на

гражданите и свързани с решаването на

въпроси от значение за общността.



НПО и сътрудничество с общината
Защо? (3)

• Вземащите решение представители на местната власт, получават
експертиза и опит, от които иначе биха били лишени. Получават и
информация за различните възможни ефекти от дадено решение.

• Когато съдържанието на тези решения е сведено по-близко до
местните общности (в т.ч. населението на общината) и

предварително обсъдено с тях, те в последствие са по-склонни да
ги прилагат и изпълняват.

• Осигурява се прозрачност на процеса на управление и гражданите

директно са включени в процеса на местно самоуправление, а не
само чрез избраните от тях органи на местно самоуправление.



Кога НПО да бъдат включени в местните 
политики
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Как НПО участват в различните етапи
Етапи Възможни действия от страна на НПО

1.Формулиране на 
публичния дневен ред

Участие чрез застъпнически кампании, лобиране, предоставяне на информация на
местните органи на самоуправление.Могат и експертно да подпомогнат местните власти.
Институциите следва да осигуряват прозрачен процес на вземане на решения и ясни и

достъпни процедури за участие.

2. Формулиране на Местната власт - да изработи минимални стандарти за обществени консултации, които да
включват правила за участие, срок, възможност за обратна връзка и други. НПО работят

2. Формулиране на 
политиката

включват правила за участие, срок, възможност за обратна връзка и други. НПО работят
за откриване на проблеми и предлагане на решения. Местните власти могат да

организират срещи с цел консултации, на които да канят всички заинтересовани страни.

3. Вземане на решение При вземането на решение за дадена политика следва да бъде отчетен приносът на НПО.
На този етап активната консултация между кмета като представител на общинската

администрация и НПО е от съществена важност.

4. Осъществяване на 
политиките

Активно партньорство община - НПО също е водещо и на този етап. НПО участва в

изпълнението на политиките най-вече чрез предоставяне на услуги. Ясната публична
информация и на този етап също е съществено важна, тъй като НПО следят дали

политиката се изпълнява според предвиденото.

5. Оценка на 
публичните политики

НПО проследяват резултатите от изпълнените политики. Добре е да има ясни индикатори
за проследяване на резултатите от политиките и местната власт да взема предвид и да

реагира по определени въпроси, повдигнати от гражданските организации.



Ползи от сътрудничеството между 
общината и НПО

• Създаването, приемането и прилагането на управленски решения
след и в условията на консултации и сътрудничество с НПО е
предпоставка за приемане на по-добри решения, които в по-
голяма степен отговарят на обществения интерес.

• Вземат се под внимание различни гледни точки.• Вземат се под внимание различни гледни точки.

• Най-ефективно е проблемите да се решават на нивото, на което са
възникнали, защото там са и най-заинтересованите страни.

• Сътрудничеството между общината и НПО като инструмент за
постигане на общи цели.

• Включването на гражданските организации в процеса на вземане
на решения подпомага преодоляването на нагласата на
населението само да критикуват местните органи на управление.



Предизвикателства
• Няма изградена единна методология за

партньорство между НПО и местните власти.

• НПО нямат практически умения, с които ефективно
да участват в целия процес на формиране,
прилагане, изпълнение и наблюдение на политикиприлагане, изпълнение и наблюдение на политики
на местно ниво.

• Липса на постоянен състав и на инвестиране в

човешки ресурси.

• Няма ясни правила, процедури и политики за

комуникация и взаимодействие между месните

власти и НПО.

• Няма обратна връзка от общинската администрация

при предоставяне на становище или предложение от

страна на НПО по дадена общинска политика.



Възможности за установяване на 
партньорство

• Сключване на споразумение между общината и НПО.

• Приемане от общинския съвет на правила за взаимодействие

с НПО.с НПО.

• Включване на представители на местни НПО в работни

групи, експертни съвети и други консултативни органи за
разработване на актове на общината.

• Включване на представители на НПО в състава на

постоянните и временните комисии на общинския съвет.

• Провеждане на обществени обсъждания и

учредяване на обществени съвети.



Сфери на 
сътрудничество

Условия за успешно 
сътрудничество

• Съвместно разработване на

проекти и програми с

общинско значение.

• Ясни очаквания на местната

власт от партьорството с НПО.

• Стриктно изпълнение на

• Участие на НПО в

разработване на стратегии

за местно развитие, в т.ч. и
общински план за

развитие.

• Съвметсни действия за

решаване на значими за

местната общност

проблеми.

поетите ангажименти от

общината и от НПО.

• Непрекъснат обмен на

информация.

• Прозрачност на действията,
отчетност, равнопоставеност и
уважение.



Стратегия за развитие на държавната 
администрация (2014 - 2020 г.)

• Стратегическа цел 2. Партньорско управление с гражданите
и бизнеса:

� Провеждане на съвместни инициативи между институциите� Провеждане на съвместни инициативи между институциите

и НПО за мониторинг на изпълнението на политики.

� Инициативи с граждански организации за мониторинг и

оценка на качеството на административното обслужване.

• Стратегическа цел 3.Открито и отговорно управление:

� Провеждане на инициативи за подобряване на уменията на

НПО и администрацията за извършване на мониторинг и

оценки.



Оперативна програма „Добро управление“

• Приоритена ос 2: Ефективно и професионално
управление в партньорство с гражданското
общество и бизнеса, специфична цел 3:
Увеличаване на гражданското участие в процеса на
формиране и контрол на изпълнението на политикиформиране и контрол на изпълнението на политики

• Финансиране на съвместни действия между
администрации и НПО за реализация на публични
политики.

• Аутсорсингът на функции от администрацията към
бизнеса и НПО сектора като основна възможност
за по-ефективното предоставяне на услуги.

• Изработване на ясни стандарти за включване на
НПО в процеса на стратегическо планиране по
прозрачен и ефективен начин. Подобряване на
средата за гражданско участие в управлението.



Готова ли е 
местната власт да 
се довери на 

сътрудничеството сътрудничеството 
си с НПО?



ВЪПРОСИ…



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

m.yordanova@yahoo.com


