
 
 
 

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на 
обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 118 000 евро, 

предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.  
Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската 

култура и обществена активност на местно ниво. 

 

“ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ“ 

НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАБОТЕЩИ ПРАКТИКИ 
23 – 24.01.2020 г., зала Рубин, хотел Рамада, София 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД 

23.01.2020, четвъртък 

Час Тема Говорители 

10.30 – 11.00 Регистрация на участниците 
 

 

11.00 – 11.30 Откриване и цели на срещата  Ива Таралежкова, ФГУ 

 Надя Шабани, БЦНП 

11.30 – 13.00 Панорама на гражданското участие Поканени:  

 Томислав Дончев, председател на Съвет 
за развитие на гражданското общество 

 Петя Аврамова, министър на 
регионалното развитие и 
благоустройството 

 Силвия Георгиева, директор/ Дилян 
Млъзев, член на Национално сдружение 
на общините в Република България 

 Йорданка Фандъкова, кмет, Столична 
община/ Малина Едрева, Столичен 
Общински Съвет 

13.00 – 14.00 Обедна почивка, обяд 
 

 

14.00 – 15.45 Представяне и обсъждане на работещи 
практики и инструменти за гражданско 
участие на местно ниво: 

 Наредба за провеждане на 
обществени консултации на 
територията на СО; 

 Общински фондове за подкрепа на 
граждански инициативи; 

 Онлайн платформа CONSUL за 
обществени консултации на 
общинско ниво   

 
 
 

 Надя Шабани, Български център за 
нестопанско право; 
 

 Емилия Лисичкова, Платформа Агора; 
 

 Мигел Арана Катания, фондация CONSUL, 
Георги Петров, ФГУ 

15.45 – 16.00 Конкурс за избор на общини, в които 
да се въведат инструментите – 
представяне на критерии за участие и 
подбор 

Ива Таралежкова, ФГУ  

16.00 – 16.30 Кафе – пауза  
 

 

16.30 – 17.30 Изложение на работещи практики Интерактивни щандове на представените 
инструменти с възможност за въпроси от 
участниците и отговори, разяснения и 
коментари от експертите 

17.30 – 18.00 Оценка и закриване на деня 
 

 

19.00 Вечеря за всички участници  

  



 
 
 

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на 
обществените консултации в общините“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 118 000 евро, 

предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на ФМ на ЕИП.  
Основната цел на проекта е подобряване на качеството на гражданско участие и повишаване на гражданската 

култура и обществена активност на местно ниво. 

24.01.2020, петък 

09.00 – 09.30 Предизвикателства пред 
гражданските организации в 
България и възможности за 
съвместни действия 

Боряна Димитрова, Алфа Рисърч 
 

09.30 – 10.30 „Копче за добро” – една 
обединяваща кампания 

Работа по групи. Водещи: 
Ива Таралежкова, ФГУ 
Надя Шабани, БЦНП, 
Красимира Величкова, БДФ, 
Веселина Кавръкова, WWF България 
 
Кафе – по време на работата 

10.30 - 11.00  Обобщение на резултатите и 
закриване на срещата 
 

 

11.00 – 13.00 Годишно Общо събрание на ФГУ 
Дневен ред: 

1. Отчет за дейността и финансите на ФГУ - 2019 

2. Проект на план за дейността и бюджет на мрежата за 2020 

3. Членство, нови членове, членски внос 

4. Текущи дейности, предстоящи събития 

5. Стратегически приоритети на ФГУ за 2020 – 2022 година 

 

 


