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На вниманието на  

Госпожа Йорданка Фандъкова 

Кмет на Столична община 

          17.11.2020 г. 

 

 

Отн.: Програма „София избира“ 

 

 

Уважаема госпожо Фандъкова, 

 

Мрежата Форум Гражданско Участие е обединение на над 100 

неправителствени организации от цялата страна, работещи за подобряване 

на взаимодействието между граждани, организации и институции на местно и 

на национално ниво. 

 

От името на нашите членове бихме искали да заявим, че обявяването на 
столичната програма “София избира” е една модерна инициатива за 

включване на гражданите в местното самоуправление. Тя дава възможност 
на граждански групи и организации да участват в планирането на 

обществения ресурс чрез подаване на идеи за проекти, от една страна, и от 
друга - чрез даване на мнение и оценка за тяхната важност.  
 

Инициативата, освен иновативност и креативност, съдържа и немалко 
предизвикателства. Те са свързани най-вече с гарантиране на прозрачност, 

достъп до информация за процеса на вземане на решение и яснота при 
определяне на критериите за предварителен подбор, последващото им 
оценяване от гражданите и в крайна сметка, решението за тяхната 

реализация. Тази прозрачност е от ключова важност с оглед мотивиране на 
обществеността за участие и изграждане на доверие към този нов подход на 

местната власт за участие и разходване на публични ресурси.   
 

Като представители на активни граждански организации, за всички нас е 

особено важен успехът на “София избира”, като програма с потенциал 
значително да подобри и увеличи гражданското участие в местното 
самоуправление. Ние виждаме в нея и възможност за споделяне и 

мултиплициране като практика и в другите български общини.  
 

Затова, за постигане на целта на „София избира“, а именно, насърчаване на 
гражданското участие и повишаване на доверието на гражданите в местните 
институции, ние, членовете на Форум Гражданско Участие отправяме 

следните препоръки за гарантиране на максимална прозрачност и качество 
на процеса: 
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1. Осигуряване на достъп и постоянна публичност до пълните условия/ 
критерии за включване на проектите в програмата “София избира” на 

страницата на инициативата. 
2. Осигуряване на публична информация за експертите, участващи в 

предварителния подбор на проектни предложения. 
3. Осигуряване на публична информация за взетите мерки за 

недопускане на фалшиви гласове. 

4. Осигуряване на визуализация в реално време на натрупваните гласове 
за всеки проект до края на гласуването. 

5. Публикуване на ясна процедура със следващите стъпки, по които 
проектните идеи ще бъдат обект на гласуване от СОС - както за 
последваща пълна проектна разработка, така и за финансиране от 

бюджета на Столична община за 2021 г. 
6. Изготвяне на комуникационен план с график за информиране на 

обществеността за всички последващи етапи в процеса на разработка, 
финансиране и изпълнение, и мониторинг на резултатите. 

 

Надяваме се опитът от провеждане на това първо издание на програмата да 
бъде използван, анализиран и надграден, като се осигури ясна, достъпна и 

прозрачна процедура, а така и по-голямо доверие и ефективност в 
изпълнението на следващите издания на програмата. 

 
Оставаме на разположение да подпомогнем Вашите усилия за адекватно 
включване на гражданите чрез опита на нашите членове и познанията им за 

прилагане на добри съвременни практики и прозрачни дигитални 
инструменти. 

 

 

 

 

С уважение:  

 

 

 

Ива Таралежкова  

Председател на УС на ФГУ 
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