„ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ“
КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО
УЧАСТИЕ В ОБЩИНИТЕ

Организатори: Форум Гражданско Участие и Български център за
нестопанско право
Настоящата инициатива е провокирана от общата мисия на ФГУ и БЦНП да
насърчават гражданското участие и доброто управление. Тя е част от проект
„Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в
общините“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия, предоставена 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.
Този регламент включва правилата за конкурс, насочен към общински
администрации, които в партньорство с граждански организации искат да
подобрят възможностите за гражданско участие на тяхна територия. По-долу
са представени:
 Защо „Вход за граждани“ - каква е целта на конкурса и инициативата
 Как може да се участва в конкурса - кой може да се включи; как може
да се заяви участие; какви са критериите и начина на подбор
 Какви са етапите на „Вход за граждани“ - какво ще получи всеки
одобрен кандидат като участник в инициативата
 Какви са сроковете на Вход за граждани
 Допълнителна информация
ЗАЩО „ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ“
Всяка община иска да бъде разпозната от своите жители като отворена,
прозрачна, достъпна. Това не може да стане само с декларация, а трябва да
има реални и удобни начини, които да дават възможност на хората, когато
имат предложения да ги споделят, да получават обратна връзка, да се включат
в решението и в изпълнението и всички да са удовлетворени от това, че
общината не е само административният орган за обслужване, а общност от
хората, които заедно управляват.
Затова, ако искате да сте общината на своите граждани, трябва да сте сигурни,
че имате широк, работещ и лесен „вход“ за граждани. Включете се в конкурса,
защото инициативата „Вход за граждани“ ще ви даде възможност:
-

Да проверите дали имате добра нормативна база за участието на
гражданите ви в процеса на вземане на решения и да подобрите тези
механизми

Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с
финансовата подкрепа на 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.

-

Да развиете съвременни дигитални решения за консултации и участие
Да изградите устойчива платформа за съвместни граждански
инициативи

Ако се включите и бъдете одобрени, ще получите подкрепа за адаптиране и
прилагане на един или няколко от следните инструменти за подобряване на
гражданското участие във вашата община:
1. Наредба за провеждане на обществени консултации, която ще ви
даде възможност за създаване на ясен и демократичен инструмент за
участие на гражданите в процеса на вземане на решения;
2. Механизъм и фонд за подкрепа на местни граждански инициативи,
който ще даде възможност на общината да насърчи самоинициативата и
самоорганизирането на гражданите и гражданските организации за
решаването на обществено важни въпроси;
3. CONSUL – дигитална платформа за гражданско участие и към момента
най-широко използваният подобен инструмент в света. Въведен e в
употреба в 130 публични администрации по света, с изградена
положителна репутация и носител на редица награди.
КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ:
Всяка община в България може да заяви участие в конкурса за включване в
инициативата „Вход за граждани“. Задължителен елемент е участието на поне
една местна гражданска организация1, която ще бъде въвлечена в
изпълнението на дейностите.
В конкурса и последващите етапи няма да се допускат кандидати и дейности с:
 религиозна или политическа насоченост;
 насърчаващи към насилие и омраза.
КАК МОЖЕ ДА СЕ ЗАЯВИ УЧАСТИЕ:
Кандидатстващата община подава заявка за участие, като използва онлайн
формуляр, достъпен на адрес http://bit.ly/vhod_regform.
Във формуляра се посочва:
1. Кратка мотивация - защо общината се включва в конкурса;
2. Кой инструмент иска да развие;
3. Организацията/ите, с която ще си партнира и какво се ангажира всеки от
партньорите да направи;
4. Кратко описание на инициативи, насърчаващи гражданското участие и
партньорството на местно ниво, подкрепени от съответната община през
последните 3 години.
1

Под „местна гражданска организация“ се има предвид юридическо лице с нестопанска цел,
което извършва дейност на територията на конкретната община, кандидатстваща в конкурса.
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Общината прилага и писмо за намерения, подписано от кмета и от легитимен
представител на партньорската организация (организации)
* При необходимост от насоки и съдействие при подготовката на заявката за
участие или попълването на формуляра, кандидатите могат да се обръщат
към организаторите по имейл на адрес vhod@fgu.bg.
КРИТЕРИИ И НАЧИН НА ПОДБОР:
Комисия, която включва представители на организаторите и други експерти, ще
обсъди получените заявки, като при необходимост може да изисква
допълнителна информация/уточнение от страна на кандидатите. Водещи
критерии при подбора ще бъдат мотивацията и конкретните ангажименти,
които общината и организацията/ите партньор/и си поставят за подобряване на
гражданското участие и насърчаване на гражданските инициативи на местно
ниво.
След обсъждането организаторите ще поканят одобрените общини и техните
партньорски организации да се включат в дейностите по адаптиране и
прилагане на избраните от тях инструменти. Писмата за одобрение с
информация за следващите стъпки ще бъдат изпратени на посочените в
заявките имейл адреси.
КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА „ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ“
Инициативата „Вход за граждани“ включва следните етапи и дейности:
Етап 1: Конкурс за участие във Вход за граждани
Коректно попълнените заявки, отговарящи на критериите за участие, ще бъдат
разглеждани от Комисията и ще бъде взето решение кои 7 общини ще бъдат
подкрепени в рамките на проекта.
Етап 2: Преглед на основите за гражданско участие
Екип на организаторите ще направи преглед на нормативната уредба за
гражданско участие на конкретната община, като анализира всички налични
процедури и механизми, по които гражданите могат да дават предложения и да
участват в процеса на вземане на решения.
Етап 3: План за подобряване на гражданското участие
На база анализа ще бъдат подготвени конкретни предложения за подобряване
на нормативната уредба и механизми за разширяване и улесняване на
възможностите за участие на гражданите.
Съвместно с екипите на общините ще бъде обсъден и изготвен план как да
бъдат внедрени избраните инструменти – правно, технически, организационно.
Етап 4: Обучение за представители на общините и местните организации
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Ще бъдат обучени представители на местните организации и общините за
изграждане на умения във връзка с предлаганите модели за гражданско
участие в следните 4 модула:
1. Изработване и прилагане на общински наредби за обществени
консултации;
2. Създаване на общински механизъм за подкрепа на граждански
организации и инициативи;
3. Внедряване и работа с иновативната онлайн платформа CONSUL;
4. Организация и модериране на ефективни обществени обсъждания.
Целта е да се подготвят хора от гражданския и от публичния сектор за
прилагане на новите подходи за гражданско участие в избраните общини.
Етап 5: Организиране на обществени обсъждания
Екипът на организаторите ще помогне на общината и партньорските
граждански организации да привлекат повече внимание към планираните
промени за подобряване на гражданското участие. Ще бъдат организирани
обществени обсъждания с гражданите, на които ще се представи проект на
промените и инструментите за участие, като ще бъдат потърсени техните
мнения и препоръки.
Целта е да бъде привлечена допълнителна гражданска енергия в подкрепа на
промените, както и на практика да се приложи една от формите на гражданско
участие – обществено обсъждане.
Етап 6: Внедряване и оценка на прилагането на новоприетите наредби и
инструменти за обществени консултации
КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ НА „ВХОД ЗА ГРАЖДАНИ“
Срок за подаване на заявките: до 02.03.2020 г.
Срок за одобряване на заявките: 31.03. 2020 г.
Срок за провеждане на етапа за преглед на нормативната уредба: октомври
2020 г.
Срок за разписване на план за подобряване на участието: декември 2020 г.
Срок за провеждане на кампания за популяризиране на инициативата и
провеждане на обществените обсъждания: май 2021 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Кандидатстващата община подава заявка за участие, като използва онлайн
формуляр, достъпен на адрес http://bit.ly/vhod_regform.
Примерен текст на писмо за намерение можете да намерите ТУК
Проектът „Вход за граждани - ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините“ се изпълнява с
финансовата подкрепа на 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.

Повече информация за проекта: https://bit.ly/2Oqe4Tv.
Повече информация за организаторите: http://www.fgu.bg/ и http://bcnl.org/.
Повече информация за дейността на гражданските организации в България
може да получите на NGOBG.info.
За всякакви въпроси, свързани с конкурса и инициативата „Вход за граждани”,
може да ни пишете на vhod@fgu.bg или да се обадите на 0896669222. Лице за
контакт: инж. Георги Петров.
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