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Целеви групи

Политики
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И МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

www.ngogrants.bg

П р о ект н а
м ех а н и з ъ м

Р ег и о н а л н о
р а з в и ти е

В ОБУЧЕНИЯТА, ОРГАНИЗИРАНИ ПО ПРОЕКТА УЧАСТВАТ ПОВЕЧЕ
ОТ 150 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Съвместната работа на публичните власти с
гражданите и техните организации допринася
за увеличаване на ефективността й на основата на по-голяма прозрачност и отчетност на
процеса, за повишаване на тяхната отзивчивост за проблемите на обществото като цяло.

Българското общество все повече се убеждава,
че може да влияе върху публичните процеси.
Необходимо е организирането на активни хора,
които притежават знания и умения да откриват
сериозните проблеми в отношенията между институциите и гражданите в различните обществени сфери. Те, от своя страна, могат да информират разбираемо и достъпно засегнатите групи от
граждани за същността на проблемите, които ги
засягат. Включването на гражданите в процесите
на формиране и изпълнение на политики е важна
стъпка за осъществяване на положителна обществена промяна.
Включването на гражданската енергия във формирането и реализацията на политиката за регионално и местно развитие (ПРМР) е ключова за
повишаването качеството на живот, намаляването на бедността, социалното включване и достъпа до основни услуги.
Цел на проекта „Насърчаване гражданското
участие във формирането и прилагането на
политики за регионално и местно развитие“ е
осигуряване на ефикасно участие на гражданите и техните организации в процеса на формиране и прилагане на ПРМР.
Специфична цел на проекта е подобряване
гражданския капацитет и създаване на работещи форми за реално участие на гражданите
и техните организации в процеса.
Основните продукти от проекта са анализ на
пречките пред гражданското участие в регионалната и местна политика, препоръки за законодателни и институционални промени, създаване и
тестване на механизъм за гражданско участие в
ПРМР, тематични обучения, подкрепяща обществена кампания.

Целеви групи на
проекта са вземащите
решения по
регионално и местно
развитие на централно,
регионално, областно
и общинско ниво,
служителите
в публичната
администрация
и граждански
организации.

ПРИНЦИПИТЕ ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА СА:
1.

Работа в партньорство с органи на централно, регионално, областно и местно ниво;

2.

Прилагане на препоръки за подобряване механизмите на структурите на гражданското общество за участие на гражданите в процеса на разработване и прилагане на политики;

3.

Повишаване капацитета на заинтересованите страни – органи на
властта, НПО и граждани, с цел ефективно участие в разработване
и прилагане на политики;

4.

Популяризиране идеите на проекта, извършваните дейности и постигнатите резултати с цел повишаване обществената осведоменост за важността на гражданското участие в регионалната и местна политики.

Проектът е структуриран така, че максимално да отговори на принципите
на добро управление - отчетност, прозрачност и отзивчивост към нуждите на хората. Тези принципи са неотделима част от изпълнението на
дейностите по проекта. По своята същност проектът допринася за подобряване на достъпа на гражданите до информация и повишаване прозрачността при формирането на най-важните за общността политики. От
своя страна, прякото участие на всички заинтересовани страни позволява
ясна отчетност и създава възможност за контрол на разходите по проекта.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРОМЕНИ:

»
»

»
»
»
»
»

Да се повиши нивото на информираност сред гражданите относно
годишните планове на администрацията. Необходимо е използването на кампании за информиране на населението за предстоящи
обсъждания.
Да се създаде система за регистрация, в който НПО да заявяват интерес за участие в различни обсъждания. Регистрирането на НПО за
обсъжданията да става след изготвянето и публикуването на плана
на органите на централна, регионална и местна власт за предстоящи
промени в законодателството. Там където няма НПО, да се търсят и
други форми на механизъм за гражданско участие
Да се предвиди достатъчно време за целия процес на консултиране
съобразно изискванията за публично консултиране, но не по-малко
от 3 месеца за целия процес.
При провеждане на публичните обсъждания да се предвижда достатъчно време за коментари и въпроси.
Да се отчита доколко е взето под внимание мнението на гражданите. Да се създаде механизъм, в който да се вижда как са отразени
предложенията или защо не са отразени. Администрацията да бъде
задължавана да дава обосновка, ако предложенията по различни
въпроси не се приети.
След всяко обсъждане да се създаде подробен протокол, който да
бъде достъпен за всички заинтересовани страни.
Да се използват възможностите на интернет при обсъжданията. Да
се изградят онлайн платформи за публикуване и информиране на
обсъжданите документи и изразените от гражданското общество
мнения.

АНАЛИЗИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ СА ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНА
КОНСУЛТАЦИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА
ПРОЕКТА:
¡

Развит капацитет на структурите на гражданското общество, в т.ч. за участие и изява
на активната им позиция при определяне
на местните и регионалните приоритети на
развитието.

¡

Повишено самочувствие и мотивация на
гражданите да бъдат активни участници във
формирането и изпълнението на регионални
и местни политики.

¡

Повишено разбиране у вземащите решения
и служителите в публичната администрация
за важността на участието на гражданите и
НПО в процеса на формиране и изпълнение
на политики за регионално и местно развитие
и преодоляване на формалното планиране и
незаинтересовано изпълнение.

Проект „Насърчаване гражданското участие във формирането и прилагането на
политики за регионално и местно развитие“ се финансира в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г. и се изпълнява от Регионална асоциация за
развитие и иновации – Мизия и Фондация за реформа в местното самоуправление.
Повече информация за проекта на: www.ardi.bg
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