
2016 В СНИМКИ

КАКВО ПОСТИГНА МРЕЖАТА

ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ



НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

“ПРОМЯНАТА: НАВИГАЦИЯ ИЛИ ПО ТЕЧЕНИЕТО” 

Припомнете си какво означава промяната за членовете на ФГУ:

https://www.youtube.com/watch?v=o1ZHhver7CE

https://www.youtube.com/watch?v=o1ZHhver7CE


ИНДЕКС НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ INDEX.FGU.BG 

 Измерване на индекса на местно ниво: ТРОЯН, ГАБРОВО, БУРГАС

 Международно представяне – Страсбург (29.01.) и Словакия (3.10.)

 Индексът на гражданското участие на ФГУ е един от добрите примери за 

развитието на гражданското общество в България (2016)



КАУЗИ НА ФГУ - 2016:

 Закон за доброволчеството

 Създаване на местни фондове 

за развитие на гражданските 

организации

 Въвеждане на гражданско 

образование в училище

“Активни граждани на село”

 Промяна в ЗНА

 Избиране на обществен 

посредник във всяка община

 Насърчаване масовизацията на 

спорта

„Кауза „Доверие” – да се върне 

доверието към НПО в обществото”



КАМПАНИЯ “НПО – НИЕ ПРОМЕНЯМЕ ОБЩНОСТТА

Потърсете ни, ако искате да се застъпите за създаване на фонд 

за подкрепа на граждански инициативи във вашата община!

 Анализ на съществуващи фондове за подкрепа 

на граждански инициативи; 

 Видео клип “Ние променяме общността –

подкрепете ни”;

 Рекламни материали; 

 Примерен правилник на ОбС за организацията, 

дейността и управлението на Общински фонд

за подкрепа на местни инициативи;

 Примерни насоки за кандидатстване към 

Фонда

http://www.fgu.bg/blog/fgu-startira-kampaniya-nie-promenyame-obshtnostta/


ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ –

РАЗРАБОТЕН НАРЪЧНИК И ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

http://www.fgu.bg/blog/fgu-provede-

obuchenie-po-obshtestveni-obsazhdaniya/

http://www.fgu.bg/blog/fgu-provede-obuchenie-po-obshtestveni-obsazhdaniya/


ДОКЛАД НА ФГУ 

“ДОБРИ ПРАКТИКИ СРЕД СЪЩЕСТВУВАЩИ НПО-МРЕЖИ 

В БЪЛГАРИЯ”

http://www.fgu.bg/blog/raboteshtite-npo-mrezhi-v-balgariya-izsledva-doklad-na-fgu/


КАМПАНИЯ “ИСКАМ БЮЛЕТИНА ЗА РЕФЕРЕНДУМ” 

Платформа “Затъмненият референдум”

Референдум-маратон: всеки понеделник на октомври 2016 г.

http://zareferendum.bg/


СТАНОВИЩА НА МРЕЖАТА – 2016  

Писмо до администрацията на МС относно изискването за удостоверенията за 

актуално състояние на НПО, довело до положителен  за НПО отговор

Апел към FATF за ревизия на препоръка 8, повлиял положително за НПО

Становище до ЦИК за ИК и бюлетините за национален референдум, довело до 

промяна в политиката на ЦИК 

Участие в РГ за разработване на Насоки за гражданско участие на Съвета на 

Европа – все още се очаква решението на СЕ за приемането на препоръките

Редица становища, довели ВАЖНИ ПРОМЕНИ В ЗЮЛНЦ, които вече са факт

Становища и препоръки към Плана за действие на РБ по Глобалната 

инициатива Партньорство за открито управление (OGP) – приети

Писмо до ПКВНОЖГ относно заложени средства в бюджета на Република 

България за 2016 г. за проекти/ дейности на ЮЛНЦ в обществена полза

Закон за прякото участие

Съвместно становище относно изпълнението на мерките за НПО в рамките на 

ОПДУ, довело до създаването на подкомитет към Комитета за наблюдение на 

Програмата

http://www.fgu.bg/blog/banki-institutsii-i-organizatsii-iziskvat-nepravomerno-udostovereniya-za-aktualno-sastoyanie/
http://www.fgu.bg/blog/institutsii-koito-iziskvat-udostoverenie-za-aktualno-sastoyanie-podlezhat-na-sanktsii/
http://www.fgu.bg/blog/fgu-podkrepi-apela-kam-fatf-za-reviziya-na-preporaka-8/
http://www.fgu.bg/blog/stanovishte-na-fgu-izprateno-do-tsentralnata-izbiratelna-komisiya/
http://www.fgu.bg/blog/v-hod-e-obshtestvena-konsultatsiya-po-nasoki-za-grazhdansko-uchastie-na-saveta-na-evropa/
http://www.fgu.bg/blog/promenite-v-zyulnts-stanaha-fakt/
http://www.strategy.bg/Articles/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId&Id=24&y&m&d
http://www.fgu.bg/blog/pismo-do-pkvnozhg-otnosno-zalozheni-sredstva-v-byudzheta-na-republika-balgariya-za-2016-g-za-proekti-dejnosti-na-yulnts-v-obshtestvena-polza/
http://www.bcnl.org/uploadfiles/documents/stanovishta/pismo_opdu_november_2016_bcnl_fgu_nmd_amalipe.pdf


НОВИ ЧЛЕНОВЕ - 2016

 Семеен център “Мария” 

 Фондация “Граждани срещу бюрокрацията”

 Асоциация за европейско развитие 

на българското село 



ФГУ В МЕДИИТЕ – 2016 

Offnews

Форум "Гражданско участие" с кампания за учредяване на общински 
фондове за подкрепа на граждански инициативи
http://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Forum-Grazhdansko-uchastie-s-kampaniia-za-
uchrediavane-na-obshtinski_629906.html

БНР: Форум Гражданско участие със специален наръчник за провеждане 
на обществени обсъждания
http://bnr.bg/post/100724829/forum-grajdansko-uchastie

БНТ: Стартира платформа за дискусии относно референдума 

http://news.bnt.bg/bg/a/skoro-startira-platforma-za-diskusii-otnosno-
referenduma

И още над 30 публикации в електронни и социални медии

http://offnews.bg/news/Obshtestvo_4/Forum-Grazhdansko-uchastie-s-kampaniia-za-uchrediavane-na-obshtinski_629906.html
http://bnr.bg/post/100724829/forum-grajdansko-uchastie
http://news.bnt.bg/bg/a/skoro-startira-platforma-za-diskusii-otnosno-referenduma


НАГРАДИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - 2016

Росинка Проданова – БНР-Благоевград Проф. Антоний Тодоров, НБУ

Силвия Великова - БНР “Преди всички” Д-р Димитър Димитров, 

СУ  Св. “Климент Охридски”

Сутрешен блок “Денят започва”, БНТ Патрик Трес – Кантон Берн

Д-р Атанас Славов – СУ  Св. “Климент 

Охридски”

Карлос Рейнхард – Кантон Берн

Боряна Димитрова – Алфа Рисърч Бруно Кауфман –

Институт за референдум и инициативи

Десислава Христова - активист Люба Деветакова – НБУ



Благодарим на всички членове на ФГУ за 
сътрудничеството и подкрепата през 2016 г.!

Надяваме се, че сме били полезни за 
организациите, включени в мрежата. 

Разчитаме през 2017 г. да продължим да 
работим успешно за промяна на политиките в 

сферата на гражданското участие. 

Успехът на мрежата зависи от 
активността на всички нас!


