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I. Във ФГУ  

ФГУ проведе работна среща, с участието на представители на 

местни НПО и местните власти, на 19-ти и 20-ти януари в гр. 

Търговище 

 
На 19 и 20 януари 2012 г. в гр. Търговище се проведе работна среща „Гражданско 

участие във вземането на решения и в процеса на регионалното планиране на 

развитието на България за периода 2012-2020 – възможности и конкретни действия“. 

През първия ден от срещата представителите на Координационния съвет и 

регионалните координатори на Форум Гражданско Участие планираха предстоящите 

Регионални форуми и годишната среща на ФГУ. Бе направен преглед на 

извършеното в рамките на проект „Инициатива за гражданско участие” и се 

планираха следващите стъпки за въвеждането и тестването на разработените мерки 

за взаимодействие на НПО и местните власти. 

  

На 20 януари се проведе среща с представители на местни неправителствени 

организации, общинска и областна администрации, на която бе представен Форум 

Гражданско Участие. Участниците бяха запознати с процеса на планиране и 

програмиране за следващия програмен период и възможностите за гражданско 

участие в него. На състоялата се дискусия с представители на местните и регионални 

власти се обсъдиха възможностите за активно участие на ФГУ в процеса на 

регионалното планиране в Североизточен район, в партньорство с местните 

институции и организации. 

 

С документите от работната среща може да се запознаете тук:  

http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=248:dok

umenti-ot-rabotnata-sreshta-v-gr-tyrgovishte-19012012-g&catid=37:2009-08-18-14-16-

24&Itemid=28&lang=bg  

 

 

II. ФГУ и институциите 
 

Нова работна група към правителството ще разработи 

стратегически план за регулиране съвместната дейност на 

държавата и неправителствените организации в България 

 
На дискусия, проведена на 13.01.2012 г. и инициирана от Министъра по 

управлението на средствата от Европейския съюз, г-н Томислав Дончев, се взе 

решение да бъде създадена работна група към правителството, която да изготви 

стратегия за развитието на гражданските организации в България. На срещата 

участваха посланиците на САЩ, Норвегия и Швейцария, представители 

http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=248:dokumenti-ot-rabotnata-sreshta-v-gr-tyrgovishte-19012012-g&catid=37:2009-08-18-14-16-24&Itemid=28&lang=bg
http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=248:dokumenti-ot-rabotnata-sreshta-v-gr-tyrgovishte-19012012-g&catid=37:2009-08-18-14-16-24&Itemid=28&lang=bg
http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=248:dokumenti-ot-rabotnata-sreshta-v-gr-tyrgovishte-19012012-g&catid=37:2009-08-18-14-16-24&Itemid=28&lang=bg


 

 

  

 

на неправителствени организации (включително членове на ФГУ) и 

на Парламентарната комисия за „Култура, гражданско общество и медии”. 
 

Участниците в дискусията се обединиха около тезата, че държавата и 

неправителственият сектор се нуждаят от по-ясен формат на работа, като бъдат 

формулирани както функциите и отношенията на засегнатите страни, така и 

политиките за другите източници на финансиране – по линия на оперативните 

програми по структурните фондове на ЕС, финансовия механизъм на ЕИП и 

сътрудничеството със САЩ. 

  

Работната група ще постави основите за изграждане на стратегия за регулиране на 

отношенията и начините на взаимодействие и сътрудничество между държавата и 

третия сектор, които да се прилагат в планирането, изпълнението и наблюдението на 

дейностите. В състава на групата ще има представители на правителството, 

парламента и активни участници от неправителствени организации. Първостепенна 

по важност цел на работната група е разработването на конкретно предложение за 

процедура на финансиране на неправителствения сектор в рамките на бюджет 2013. 

Очаква се то да бъде внесено за обсъждане в Министерския съвет през месец май т. г. 

 

За информация: 

Доклад за механизма за разпределяне на средства от бюджета на Република 

България, предназначени за ЮЛНЦ, изработен от Български център за 

нестопанско право със съдействието на Институт „Отворено общество” – София 

http://www.bgactivecitizen.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=245%3Ar

abotna-grupa-kym-pravitelstvoto-shte-razraboti-strategiia-za-razvitieto-na-grajdanskite-

organizacii&catid=37%3A2009-08-18-14-16-24&Itemid=28&lang=bg  

 

 

 

 

ФГУ участва в национална конференция на тема „Новият 

програмен период за Кохезионната политика на Европейския съюз 

2014-2020 г. - основни промени и предизвикателства" 

 
Представители на ФГУ взеха участие в национална конференция на тема „Новият 

програмен период за Кохезионната политика на Европейския съюз 2014-2020 г. - 

основни промени и предизвикателства", която се проведе на 27 януари 2012 г. в гр. 

София.  

 

В събитието участваха представители на министерствата, ангажирани с изпълнението 

на целите на Кохезионната политика в България, посланици на държавите членки на 

ЕС, представители на академичните среди, социално-икономическите партньори, 

неправителствени организации, регионалните и местните власти.  

 

 

 

 

http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/report_budget_subsidies_in_bg_with_all.doc
http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/report_budget_subsidies_in_bg_with_all.doc
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Домакин на конференцията беше Министърът по управление на средствата от ЕС 

Томислав Дончев, който представлява България в европейския дебат и преговорите 

за бъдещето на кохезионната политика на ЕС.  

 

Министър Томислав Дончев и неговия екип представиха подготовката на България за 

новия програмен период и Позицията на България относно законодателните 

предложения на ЕС за кохезионната политика 2014 - 2020. Стана ясно, че освен 

работните групи за разработване на Националната програма за развитие България 

2020, ще бъдат създадени и работни групи за подготовка на Договора за 

партньорство между България и ЕС, който ще регламентира бюджета и фондовете на 

ЕС за България, както и тематичните области и мерките за тяхното използване. В 

тези работни групи ще бъдат включени и представители на гражданското общество, 

като Министерски съвет се ангажира да предложи и публикува механизъм за 

определяне на представители на НПО най-късно до 15.02.2012 г.Освен това беше 

споделено, че България не подкрепя предложената от ЕС възможност за увеличаване 

на съфинансирането за държави с бюджетни затруднения (поради демотивиращ 

ефект), както и въвеждането на 5% резерв, който не би довел до по-висока 

ефективност на програмите. 

  

От страна на Европейската комисия презентации направиха Дейвид Суит, Съветник 

на директора на Дирекция "Регионална политика" на ЕК, който представи 

Кохезионната политика на ЕС за париода 2014 - 2020 и Реналдо Мандметс, 

Ръководител на отдела за България, който представи основните предизвикателства и 

рискове, пред които е изправена България във връзка с новия програмен перод 2014 - 

2020. Обърнато бе внимание, че България се нуждае от повече фокус, гъвкавост и 

ефективност и че особено тежко е състоянието на енергийната ефективност и в 

иновативните продукти и производства, където различията между нашата страна и 

ЕС са значителни. 

 

 

Подробна информация за представените позиции може да намерите тук: 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1613 

 

 

 

 

 

гр. София 

08.02.2012 г. 
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