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ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ И 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

• откритост

5 принципа 
на добро 

управление:

• откритост

• участие

• отговорност

• ефикасност

• последователност



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНСКИЯ 
СЕКТОР И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

Основава се на принципите на демокрацията на участието

Динамичен процес, който се характеризира с 

хоризонтално и вертикално измерение

Представлява по скоро „план за действие“ отколкото 

обикновен правен инструмент



ТИПОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 



КОНСУЛТИРАНЕ

Консултациите със заинтересованите страни целят да:

�Изведат предпочитанията и приоритетите на заинтересованите страни;

�Идентифицират общото и различнот при формулирането, на политики, 

приоритетите и оценка на дадена програма/политика;

�Определят изпълним набор от приоритети (за предпочигане чрез 

консенсус).



КОНСУЛТИРАНЕ
За да бъде ефективно консултирането е нужно:

Формулирани и оповестени цели, задачи и функции;

Ясни критерии за идентифициране на конкретни заинтересовани страни; 

Пропорционалност на представителството; 

Ясен мандат на участниците; 

Ресурси и условия за работа. 



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ

Основните ползи за местната общност:

�Увеличаване на ресурсите, които местната общност 

използва за постигане на целите за развитие;използва за постигане на целите за развитие;

�Укрепване и развитие на капацитета на местната общност; 

�Разнообразяване на местните услуги и икономически 

дейности;

�Ефективно прилагане на принципите на по-доброто

управление, предоставяне на услуги на гражданите и местното

развитие.



МОНИТОРИНГ

Постоянна дейност, целяща основно да осигури ранни

индикатори за напредък;

Включва събирането, анализирането, предаването и Включва събирането, анализирането, предаването и 

използването на информация;

Може да се провежда на различно ниво, по различно 

време и с променлива честота.



ОЦЕНКА
Селективно действие, което цели систематично и обективно да 

се преценят резултатите от изпълнението на планираните 

мерки

Осъществява се на различни етапи в отговор на нуждите за Осъществява се на различни етапи в отговор на нуждите за 

оценъчно познание по време на усилията за постигане на оценъчно познание по време на усилията за постигане на 

резултати

По-широк, по-задълбочен процес от мониторинга, тъй като 

анализира въздействието на мерките



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Две форми при осъществяване на мониторинг и оценка на 

мерките, свързани с местното икономическо и социално развитие:

Обсъждане на информация от мониторинга, съответно 

оценката, в рамките на консултативния процес, във връзка с оценката, в рамките на консултативния процес, във връзка с 

изготвянето на нови програми и планове за действия

Участие на граждански организации при извършване на 

мониторинг или оценка по отношение изпълнението на 

мерките, свързани с местното икономическо



МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Условия за участие на гражданските организации в 

извършването на мониторинг или оценки:

�Висок професионален капацитет на гражданските организации за

извършване на експертен граждански мониторинг; извършване на експертен граждански мониторинг; 

�Осигурено финансиране, невлияещо на независимостта на експертната

гражданска оценка; 

�Спазване на етичните стандарти.



ОСНОВНИ СФЕРИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

� Социална политика:
�Услуги за уязвими групи;

� Здравеопзване;

�Образование;�Образование;

�Култура;

�Младежки дейности и спорт.

� Икономическо развитие;
� Околна среда.



УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Комуникация

ПрозрачностПрозрачност

Отчетност

Последователност и приемственост



ДОБРИ ПРАКТИКИ

�Общинска комисия по европейски работи и връзки с 

гражданското общество

�Областен общински съвет “Младост”�Областен общински съвет “Младост”

�Проект „Мониторинг на общинските икономически 

дейности“ 

�Център за работа с граждани и НПО
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