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I. ФГУ и институциите 

Първа среща на Работна група за разработване на цялостна визия и 

стратегия за развитие на гражданските организации в Република 

България 

 

В резултат на проведена през януари 2012 г. среща, инициирана от Министъра по 

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

февруари се сформира Работна група за разработване на цялостна визия и стратегия 

за развитие на гражданските организации в Република България.  

Както вече ви информирахме в предходния брой на месечния бюлетин, 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 

резултат на дейността на групата ще бъде подготвен доклад, който ще се изпрати на 

Министър-председателя и ще бъде взето решение за придвижването му към 

Министерски съвет за обсъждане.   

В състава на новосформираната група има представители на Комисията по култура, 

гражданско общество и медии, Агенцията за социално подпомагане, Дирекция 

„Стратегическо развитие и координация“ на Министерски съвет, Министрество на 

труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на 

правосъдието, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, и активни 

участници от неправителствени организации, сред които и членове на ФГУ. 

Първата работна среща на групата се състоя на 23 февруари 2012 г, в Министерски 

съвет. Основна тема бе разработването на механизъм, който да въвежда един нов 

принципен ред по отношение на финансирането на неправителствени организации от 

страна на държавата. С цел по-голяма ефективност, беше взето решение да се 

сформиря по-малка, оперативна работна група, която да е активна между срещите на 

по-голямата група и да е ангажирана с техническа, експертна работа. Обсъди се 

мандатът на оперативната група и предстоящи задачи. Малката оперативна група ще 

подава предложения за обсъждане на по-голямата група. 

Следваща среща на официалната работна група е насрочена за средата на март 2012 

г. Дотогава от оперативната работна група се очаква да представи  първи вариант на 

механизъм на работа, принципите на разпределението на средствата, принципите на 

прозрачност, публичност и отчитане. 

 



 

 

 
 

НПО кандидатстваха за участие в дейността по изготвяне на Договора 

за партньорство между България и ЕС, който ще регламентира 

бюджета и фондовете на ЕС за България за 2014-2020 
 

 

На 10.02.2012 г., на страниците на Единния информационен портал за обща 

информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз в Република България (http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1627) бе 

публикувана информация, относно предстоящото сформиране на Работна група за 

разработване на Договора за партньорство между Блъгария и ЕС за програмен период 

2014-2020 г. и на тематични работни групи за разработване на програмите за следващия 

програмен период. 

 

Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на 

Договора за партньорство, бяха поканени да представят заявление за участие в избора 

на представители на неправителствения сектор в работната група. Заявление за участие 

в изборa можеха да подават следните групи неправителствени организации в 

обществена полза: 

 социални организации; 

 екологични организации; 

 организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата; 

 организации, работещи в сферата на политиките за развитие. 

 

Критериите, на които трябва да отговарят неправителствените организации, бяха 

посочени в Механизма за избор на неправителствените организации. НПО, отговарящи 

на критериите, подаваха писмени заявления по образец, утвърден от министъра по 

управление на средствата от Европейския съюз, в срок до 27.02.2012 г. 

 

Представители на ФГУ, сред които и Институт „Отворено общество”, Сдружение 

„Болкан Асист” и Български център за нестопанско право, подадоха зявление за 

участие в работната група.  

 

 

 

ФГУ изпрати писмо до президента с предложение за сътрудничество и 

участие в обществените съвета към Президентството 

 
 

В началото на февруари ФГУ изпрати писмо до Президента Росен Плевнелиев, с което 

изрази готовността си да участва в петте обществени съвета към президентството, с цел 

превръщането му в център за дискусии по различни въпроси от обествен интерес.  

 

 

 

 

 

http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1627
http://www.eufunds.bg/document/2396


 

 

 

 

В писмото бе комуникиран прогресът на ФГУ до момента по отношение на участие на 

представители на форума в процеса на програмиране и разработване на НПР България 

2020 и бе изискана повече информация относно новосъздадените пет обществени 

съвета към Президентството – сформирани ли са вече, на какъв принцип ще работят, 

какви теми ще бъдат обсъждани и как ФГУ би могъл да се включи със своята 

експертиза в дейността на съветите. 

 

Въпреки, че получихме бърз отговор на нашето запитване от администрацията на 

президента, качеството на отговора по никакъв начин не потвърждава твърденията и 

обещанията на президента за отваряне вратите на Президентството за гражданското 

общество и утвърждаването му като център на обществен дебат. В писмото-отговор 

беше посочено, че бихме могли да се информираме за актуланто състояние по всички 

интересуващи ни въпроси на сайта на Президента на Република България, 

www.president.bg. За съжаление, към настоящия момент, на този сайт не е публикувана 

никаква информация, касаеща запитването на ФГУ за дейността на петте обществени 

съвета към Президенството.  

 

Надяваме се, че обещаната прозрачност и сътрудничество с гражданското общество ще 

бъдат реално постигнати.  

 

 

II. Полезна информация 

 
Стратегическият документ „Национална програма за развитие: 

България-2020” ще бъде готов през август 2012 г. 

 
На 13.02.2012 г., в хотел Радисън в гр. София, бяха представени два договора по проект 

№0036-ЦКЗ-3.2. „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите 

програмни стратегически документи на Република България". Проектът се финансира 

от Оперативна програма „Техническа помощ" и има за цел да подпомогне директно 

изготвянето на Национална програма за развитие: България 2020. Специфичните цели 

на проекта са да предостави експертна помощ, анализи и оценки за изследване на 

настоящата икономическа ситуация в България и да допринесе за детайлизирането на 

стратегическите приоритети в Национална програма за развитие.  

 

Бенефициент по проекта е Централното координационно звено по управление на 

средствата от ЕС, дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" към Администрацията 

на Министерския съвет. Дирекцията е Секретариат на Междуведомствена работна 

група към Съвета за развитие, чиято основна задача е да изготви Национална програма 

за развитие на Република България: България 2020.  

 

В края на 2011 г. и началото на 2012 г. по този проект бяха подписани два договора - за 

„Предварителна оценка на Националната програма за развитие „България 2020" и 

„Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие  

 

http://www.president.bg/


 

 

 

 

„България-2020" и стратегически оценки". Те ще се изпълняват в рамките на 7 месеца 

от датата на стартиране, като в началото на месец август 2012 г. се очаква да има готов, 

съгласуван с всички заинтересовани страни Национален стратегически документ - 

„Национална програма за развитие: България-2020".  

 

 

Актуализирани стратегически документи за настоящия период (2007-

2013)  

 
На 24.02.2012 г. на портала за обществени консултации на Министерски съвет 

(www.strategy.bg) бяха публикувани актуализирани стратегически документи за 

изпълнението на Регионалните планове за развитие за текущия планови период (2007-

2013г.).  

 

Регионалният план за развитие е разработен за седемгодишен период от 2007-2013 г. и 

дефинира целите и приоритетите за развитието на плановия район като елемент от 

развитието на страната.  

 

На следния линк може да се запознаете в детайли с регионалните планове за развитие 

за 6-те района за планиране, доклади за резултатите от междинната оценка на 

изпълнението на регионалните планове и актуализирани документи за изпълнение на 

регионалните планове: 

http://www.strategy.bg/News/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1454  

 

 

От началото на годината стартира работата на най-голямата 

информационна мрежа в България -  27-те Областни информационни 

центъра 
 

От началото на годината стартира работата и на най-голямата информационна мрежа в 

България - тази на 27-те Областни информационни центъра. Центровете са създадени с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Те са част от 

инфармационните мрежи в България, които имат за цел да информират гражданите за 

възможностите за финансиране с европейски средства и за изпълнението на 7-те 

оперативни програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз. Дейността на центровете ще спомогне за преодоляване две големи 

предизвикателства при проектното финансиране - първото е да не се допуснат 

нереализирани възможности и  второ, да не се пропиляват ресурси.  

 

До момента центровете са посетени от близо 200 клиенти, даден е отговор на над 160 

въпроса по оперативните програми, организирани са над 15 публични събития в цялата 

страна, на които са присъствали над 200 заинтересовани граждани и представители на 

медиите 

 

 

http://www.strategy.bg/
http://www.strategy.bg/News/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1454


 

 

 

 

III. Предстоящо  
 

 
Във връзка с предстоящото стартиране на процеса на планиране на местно и 

регионално ниво за следващия период (2014-2020г.) и мястото на гражданите и 

гражданските организации в него, през март ФГУ организира провеждането на 

четири регионални форума, съответно в Благоевград, Русе, Плевен и Бургас. Участие 

ще вземат представители на местни НПО и местните власти.  

 

Цел на форумите е да се направи преглед на постигнатото от ФГУ и гражданските 

организации до момента, запознаване на участниците с предстоящите етапи на 

планиране и определяне ролята на гражданските организации в тях. Ще бъдат 

дискутирани входовете за гражданско участие на европейско, национално и местно 

ниво, законови възможности за това и работещи практики. 

 

Очаквайте повече подробности в следващия месечен бюлетин на ФГУ. 

 

 

гр. София 

09.03.2012 г. 
 

 

 

 


