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I. Във ФГУ 

Заседание на Координационния съвет на ФГУ на 7-ми декември 2011 

На 07.12.2011 г. в офиса на Институт „Отворено общество”, гр. София се проведе 
поредното заседание на Координационния съвет на ФГУ. По време на заседанието се 
обсъжда разпространението и въвеждането на предложенията на ФГУ за Мерки за 
гражданско участие в правилниците на Общинските съвети, както и изработването на 
съдържателна концепция и график за провеждането на регионални форуми и Годишна
среща на ФГУ. 

С протокола от заседанието може да се запознаете тук:

http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=238

ФГУ прие 100-тния си  член

Семейството на  Форум гражданско участие се увеличи с още един член. На 7.12.2011 с 
решение на Координационния съвет беше приет 100-тния член на ФГУ – Сдружение 
„Нов път”, с. Хайредин, област Враца.

Мисията на Сдружение „Нов път” е изграждане и развитие на мрежа от подкрепящи 
дейности за повишаване качеството на живот и преодоляване на социалното 
изключване на уязвими групи в община Хайредин и област Враца. Организацията се 
стреми към внедряване и развитие на иновативни социални услуги в общността, 
насочени към задоволяване нуждите на целевите групи, с които работи, както и към 
разширяване на многообразието и териториалния обхват на предоставяните социални 
услуги в общината чрез прилагане и мултиплициране на съществуващите добри 
практики и подходи за социалното включване на уязвими групи. 

Сдружението е активно от 2004 г. и работи за утвърждаване на гражданското общество, 
равноправно участие на ромите в обществено-политическия и икономическия живот, 
подпомага здравеопазването, образованието, науката и културата. Вече  седем години 
„Нов път” подкрепя социално слаби, инвалиди и лица, нуждаещи се от грижи и работи 
за социалната интеграция и личностната реализация на етнически малцинства и групи в
неравностойно положение.  



II. ФГУ и институциите 

ФГУ участва в обществено обсъждане на концепция за Закон за 
физическото възпитание и спорта и представи своите предложения за 
мерки и форми на взаимодействие с НПО и гражданите, които да 
бъдат включени в новия Закон 

На 1.12.11 в заседателната зала на НСА „Васил Левски” се проведе обществено 
обсъждане на концепция за Закон за физическото възпитание и спорта с участието на 
ФГУ и около 40 представители на заинтересованите страни, в това число декани на
факултети в университети, представители на спортни федерации и клубове, 
представители на Столична община (Ирена Димитрова, директор Дирекция 
''Превенция, интеграция, спорт и туризъм'') и РИО – София и Бургас. По време на 
срещата Заместник министъра на физическото възпитание и спорта, доц. Лазар 
Каменов, е изразил позиция, че участието на ФГУ и гражданските организации в 
разработването на Закона е от съществена важност. 

Представителят на ФГУ в общественото обсъждане, г-жа Ива Таралежкова, е 
подкрепила идеята Законът да предвижда „Спорт за всички” и да има адаптиран спорт 
за хората със специални потребности. Г-жа Таралежкова е предложила и да  се 
предвиди взаимодействие в областта на спорта и отдиха на открито и с местни 
граждански НПО, които не са спортни клубове, както и създаването на обществени 
(консултативни) съвети по въпросите на спорта и отдиха в общините и разработване на 
общински стратегии/програми за развитие на спорта за всички с участието на 
обществения съвет.

На 8.12.2011 ФГУ изпрати до МФВС предложенията си за мерки и форми на 
взаимодействие с НПО и гражданите, които да бъдат включени в новия Закон за 
физическо възпитание и спорт.

Предложените мерки може да прочетете тук: 
http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=239%3Afg
u-letter-to-mfvs&catid=37%3A2009-08-18-14-16-24&Itemid=28&lang=bg

ФГУ изпрати до Председателите на Общински съвети в България 
предложения за мерки, стимулиращи участието на гражданите във 
вземането на решения на местно ниво 

ФГУ изпрати до Председателите на редица Общински съвети в България предложения 
за мерки, касаещи участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво, 
които да се включат в Правилника за работа на общинския съвет.



Мерките за подобряване на гражданското участие на местно ниво са разработени на 
базата на задълбочен анализ на нуждите и законодателството, и след широк 
консултативен процес с членовете на Форум Гражданско Участие. Те се отнасят както 
до текущата работа на ОбС, така и до предстоящото разработване на общинските 
планове за периода 2014 – 2020 година, което ще изисква от общините задълбочен и 
прозрачен процес на подготовка на нужните анализи, препоръки и планови документи с 
участието на всички заинтересовани страни.

С  предложените мерки, както и с писмото до Председателите на  Общински съвети 
може да се запознаете тук:

http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Apre
dlozenia-do-obshtinskite-saveti122011&catid=37%3A2009-08-18-14-16-
24&Itemid=28&lang=bg

Както вече ви информирахме в предходния бюлетин,  ФГУ представи мерки за 
подобряване на гражданското участие в местното самоуправление на обществено 
обсъждане на проект за Правилник на Общинския съвет на Ловеч. В резултат на 
активността на ФГУ представителите, част от предложените от ФГУ мерки са били 
приети в новия Правилник. 

Усилията на членовете на ФГУ дадоха резултат и в Търговище и Троян, където 
препоръките на Форума бяха взети предвид при разработването на Правилниците на 
Общинския съвет, които предвиждат активно гражданско участие при вземане на 
решения на местно ниво. 

Предложения с мерките са внесени и в община Благоевград и община Кресна, от където 
чакаме резултати. 

Мерките за подобряване на гражданското участие на местно ниво на ФГУ бяха 
публикувани и в брой 40 на електронния информационен бюлетин на НСОРБ. 

гр. София
11.01.2012


