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Участието на гражданите и организациите на гражданското 

общество в процесите на вземане на решения на местно 

ниво е от решаващо значение за едно прозрачно и 

отговорно местно самоуправление работещо в интерес на 

общността 



Гражданското участие може да има различни форми – 

обществено обсъждане на политически и нормативни 

документи приемани от местните власти, онлайн 

консултиране/ консултиране а общественото мнение по 

интернет, публично обсъждане на общинския бюджет, 

създаване на обществени консултативни съвети, 

организиране на местна гражданска инициатива, местни 

референдуми или общи събрания на населението по 

инициативи на гражданите. 



Тези различни форми на участие имат и различна степен на 

въздействие върху местните публични политики и управлението 

на местната общност. Едно от основните разграничения е между 

формите на демокрацията на участието и инструментите на 

пряката демокрация. 

При демокрацията на участието гражданите инициират или се 

включват в един процес на обсъждане и формулиране на 

политически и нормативни решения, но „последната дума“ е на 

институциите на местно ниво – общинският съвет и кмета 

При пряката демокрация  - местен референдум по инициатива на 

гражданите и общо събрание на населението, гражданите 

инициират, участват и решават пряко и окончателно въпроси на 

местно управление 



• При консултиране на процеса на планиране, изпълнение и 

мониторинг на политики за местно развитие;  

 

• При наблюдението на планирането, изпълнението и мониторинга на 

политики за местно развитие;  

 

• При осъществяването на политики за местно развитие – 

сътрудничество в изпълнение на проекти, съвместно предоставяне на 

услуги, други форми на ПЧП  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЛЯ НА МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ГРАЖДАНСКИЯ 

СЕКТОР 



• 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 в определени сфери; 

 

• Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на 

общината във връзка с осъществяването на дейностите в сферите на 

компетентност, както и на други дейности, определени със закон; 

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 

МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 



ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОС -

КЮСТЕНДИЛ, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2011-2015 ГОДИНА 

 

 

 

 
В дейността си Общинският съвет се основава и на инициативата и 

мнението на гражданите и взаимодействието с политическите и 

обществените организации. 



 
• При консултиране на процеса на планиране, изпълнение и 

мониторинга на политики за местно развитие; 

 

 

• При наблюдението на планирането, изпълнението и мониторинга на 

политики за местно развитие; 

 

 

• При осъществяването на политики за местно развитие – 

сътрудничество в изпълнение на проекти, съвместно предоставяне на 

услуги, други форми на ПЧП; 

РОЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР 



РОЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР 

■ Консултиране 

 
 
 
■ Осъществяване 

 
 
 
■ Наблюдение 



Закон за Регионалното развитие  

 

■  Общинският съвет обсъжда и приема общинския план за развитие 

по предложение на кмета на общината 

КОНСУЛТИРАНЕ 



 

Правилник за организацията и дейността на ОС  

 
■ ОС определя изисквания за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които 

произтичат от екологичните, историческите, социалните и 

другите особености на населените места, както и от състоянието 

на инженерната и социалната инфраструктура 

КОНСУЛТИРАНЕ 



Постоянните комисии имат за задача: 

 
■ да проучват потребностите на населението в съответната сфера и 

да изготвят проекти за инструкции, наредби, решения, обръщения, 

декларации и други, които внасят в Общинския съвет. 

 

■ да разглеждат доклади, информации и предложения на местната 

изпълнителна власт, на ръководителите на общински фирми, на 

други стопански организации, фирми и учреждения по въпроси, 

които са от компетентността на Общинския съвет, да се 

произнасят след решение на съответната комисия с предложение 

за конкретни мерки по отстраняване на пропуски, нарушения и 

други пред Кмета на Община КЮСТЕНДИЛ. 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  

ДЕЙНОСТТА НА ОС 



КОНСУЛТИРАНЕ 

■ Комисиите обсъждат проектите на местни нормативни и други 

актове и депозират при Председателя на Общинския съвет своите 

мотивирани становища и предложения. 

 

■ В своите доклади комисиите се произнасят по законосъобразността, 

целесъобразността и финансовото осигуряване на проектите.  

Те правят предложение до съвета за тяхното приемане, допълване 

или отхвърляне. 

 

■ Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях могат да 

присъстват граждани при условия и ред, определени от 

ръководството на постоянната комисия, съгласно разпоредбите на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

 

■ Участието на представители на граждански организации в 

постоянните и временните комисии на Общинския съвет 



 

■ Предложения/Решения за партньорство в изпълнение на конкретни 

проекти за решаване на проблеми на местното развитие; 

 

■ Предложения/Решения за предоставяне на ресурс за подкрепа 

работата на НПО за решаване на проблеми на местното развитие 

 

■ Предложения/Решения за съвместно с НПО предоставяне на услуги, 

напр. делегирани дейности 

 

Критерии за избор! 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 



 

Съдействие на НПО: 

 

■ чрез участие в разработването на партньорски проекти 

 

■ чрез участие в изпълнението на части от финансирани партньорски 

или външни проекти на други организации 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 



Обществен Съвет за сътрудничество между НПО и местната 

власт - увеличаване представителството на Общинския съвет 

 
Конкретни сфери и форми на взаимодействие: 

■ Съвместно разработване на проекти и програми с общинско значение; 

 

■ Участие на НПО в разработване на планове и стратегии за местно 

развитие; 

 

■ Предприемане на общи действия за решаване на обществено значими 

проблеми; 

 

■ Организиране на съвместни инициативи в интерес на местната 

общност. 



Правилник за организацията и дейността на ОС  

 

■ Общинският съвет приема и изменя годишния бюджет на 

общината, 

осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му. 

 

■ Участие на представители на граждански организации в 

комисиите на Общинския съвет, които обсъждат отчета за 

изпълнение. 

НАБЛЮДЕНИЕ 



■ Функции на представителите на НПО в комисиите – консултативни 

(предоставяне на експертно мнение) 

 

- Избор 

- Експертиза 

- Представителност 

- Номиниране на представители от НПО в сектора 

 

■ Правила за работа 

- участие – постоянно като наблюдател, представяне на експертно 

мнение при подготовка за разглеждане и разглеждане на определени 

въпроси, вкл. и при обсъждане на програми за местно развитие и 

доклади за изпълнение. 

- отчитане на участието – доклад за представени експертни мнения и 

становища пред Обществения съвет за сътрудничество. 

Процедура за участие на НПО в работата 

на комисиите на ОС 



„Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното 

застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт“ 

се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014 г.“ - www.ngogrants.bg 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

Изготвил: адв. Десислава Златкова 

10.12.2014 г., гр. Кюстендил 


