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Проект "Прилагане на модели и политики за насърчаване на

гражданското участие за отговорно, споделено и динамично

управление на местно ниво" е насочен към създаването на

механизми за подобряване на местния потенциал за

взаимодействие между структурите на гражданското общество и

местната власт за отговорно, споделено и динамично управление.

Дейностите по проекта включват изготвяне на анализ на

дефицитите и потенциала за внедряване на ефективни механизми

за гражданско участие на жителите на общините от Югоизточен

район за планиране /Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен/,

проучване на добри международни практики и такива на местно

ниво, създаване на пилотен модел за граждански консултации,

провеждане на обществени събития за повишаване на

информираността и изграждане на капацитет за гражданско

участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни

политики и решения.

Основна проектна дейност е създаването и прилагане на модел за

граждански консултации, участие и мониторинг. Целта е да се

апробира модел на взаимодействие между администрацията,

структурите на гражданското общество и бизнеса в процеса на

вземане на решение, свързано с конкретна инициатива в една

пилотна община.

За целта в рамките на проекта е създадена Лаборатория за

гражданско участие представляваща работна група, натоварена

със задачата да идентифицира и анализира нуждите и потенциала

на местните общности и да предложи решения, отговарящи

максимално на очакванията, посредством конкретна инициатива

(пилотен практически казус) и разработване на Стратегия за

гражданско участие.

Крайният продукт обективизиращ работата на местната работна
група е разработената Стратегия за включване на гражданите в
процеса на вземане на решение на местно ниво.

Силните и слаби страни на разработения вариант на стратегия са
разгледани от призмата на казус, около който е обединена работната
група, а в последствие на база разписаните механизми в одобрения
вариант на Стратегията е развита платформата на предложения
практически казус (case study) в пилотната Община.

ЛАБОРАТОРИЯТА

Лабораторията е местна работна група по обществена дейност без

стопанска цел, създадена в рамките на проекта, чиято основна задача

е създаване на механизъм за гражданско участие, който може да

реагира адаптивно и проактивно на необходимостта от включване на

гражданите в разнообразието от публични политики и процеси на

вземане на решения в дългосрочен план.

КАЗУСЪТ

Казусът, разработен в контекста на съвременното развитие на
общините в България отчита актуалните потребности на
гражданското общество в четирите общини – Бургас, Сливен, Ямбол и
Стара Загора. Идентифициараният от Лабораторията като основен
проблем, възпрепятстващ широкото гражданско участие при вземане
на управленски решения и комуникацията с общинските власти е
липсата на инициативност от страна на гражданите и прекалено
малкото доброволчески дейности.

Лабораторията идентифицира гражданската инициатива като водеща
в този процес и предлага механизъм за практическо включване на
гражданите при взимане на управленски решения по отношение
въпроси засягащи в максимална степен обществения интерес, а
именно: подобряването и оптимизацията на публичните
пространства. Целта на предложения механизъм за включване е да се
даде възможност гражданите сами да посочат дефицитите по
отношение управляваните от местната администрация публични
пространства и да предложат решения за тяхното оптимизиране.
Именно в това е смисълът на гражданското общество: хората да са
двигателят на идеите и инициативите, които по-късно се реализират
от общинските власти с цел осигуряване на ежедневие в по-
комфортна и безопасна среда.

СТРАТЕГИЯТА



ПИЛОТЕН 
ПРОЕКТ

В рамките на конкретния пилотен проект е разработен и представен следният

практически казус (case study):

Идентифициран е публичен терен, но без конкретна цел на инвеститора

(Общината). С оглед на прилагане на подхода за социално включване и

ангажиране на гражданското общество, местната власт предлага гражданите

сами да определят обхвата и целта на инвестицията.

Гражданските организации по местоживеене настояват да се изгради детска

площадка; Екологичните организации настояват това да се превърне в мини

парк; Спортните организации очакват терена да се превърне в спортна

площадка; Клуб за народни танци от квартала, смята че това е идеално място

за изграждане на открита сцена за танци; Отделно неформална група от

граждани на съответния квартал настояват терена да бъде превърнат в

паркинг зона, тъй като има голям проблем с паркирането на автомобили.

Пилотната Община разработи Програма за облагородяване на

вътрешноквартални пространства, с цел стимулиране на гражданската

инициатива при решаване на подобни казуси. Програмата "Моят град, моят

квартал, моята улица“ има за цел да направи градската среда по-

привлекателна, по-социална, по-безопасна, като при това се даде възможност

хората от различна възраст, имащи различни интереси, да споделят успешно

общите пространства, разположени в прилежащите територии на обитаваните

от тях жилищни сгради.

ПОСТИГНАТИ 
РЕЗУЛТАТИ

Разработената и приложена на практика общинска програма

е основана на принципа на публично-частното партньорство,

в която местната власт предлага на гражданите публични

терени за реализация на конкретни инвестиционни мерки,

определени след постигане на консенсус от обитателите на

междублокови пространства. Общината отговаря за

цялостното техническо изпълнение и финансово

администриране на програма.

Реалното изпълнение в снимки:



Изпълнените проектни дейности и постигнати резултати
удовлетворяват крайната цел: създаване на подкрепяща
среда за развитие на местен потенциал за взаимодействие
между структурите на гражданското общество и местната
власт за отговорно, споделено и динамично управление.
Разработената стратегия отразява едновременно
разбирането за ползите от гражданското участие в
управлението на местно ниво и концепцията за
интерактивност на процеса, който изисква ангажимент,
активност и компетенции от всички форми и
институционални структури на публичната власт и
структурите на гражданското общество.

Съблюдавана е общата логика на процеса по изграждане на
капацитет за гражданско участие, като при това е изведена
необходимостта от постигане на общо разбиране и ценности;
формиране на умения и компетенции, утвърждаване на
добри практики и промяна на поведението в обществото.

Проект "Прилагане на модели и политики за насърчаване

на гражданското участие за отговорно, споделено и

динамично управление на местно ниво" се изпълнява с

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро

управление“ от Сдружение на Общините от Югоизточен

регион (СОЮР)
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